
 פ1עצעא פ9ע21ת2מעא6 1611 8 צנ1מתם1פע {זנ1מפמע ,תצצ

 אס. 4

 1028 םו01 31 ,/605 88 /151111 1*1

 עי
 ט 4

 !1גתגת }. 71

 תסזזװוםווסו1+ ט1696/0011סו0 ס} 4111 טס0/6 1085 111006  ס(,6

 טז /עו 67 2401 פץסזזץ

 14 101671 זי ס}

1158 0190) 

 111/ אז צא 2/41,עצפאצ

 צזסתמופת 1 .זדז מו גד טשעא ט (:01 1,261 08

2 
 א /ג1160א גאז ,צ1וסטופמ 8608 (אנ א

 ,4 1 11 1451 , 81,455, 9ע211 9



 א ,עד10א 41 צנפטסנפמת םססצ סעאד טא

 עד ד1 טע פד1 , א1 59, 4-4טפעדדפ

 413 250-4900 | צנספ19110מ881124 60

 ץעלעיצ .צ1מסנ1פגמ80ס0צא6עאיו עמ .ס0עת(

 אז,אן סע ?שאתפסזאפס עסת דתע

 פ1ע4צ קא פען 8עתס ם1וסט11;,ג{ צנממו1פת 1ן1מת א4עתצ

 על, עעסצנופעפ םצ;

 1 1006 ם. (ט01960 1 4

 /4716 67 106 (טץ06טז1 1

 1116 פ6שזונסוזז (ב711ט11811 1םזז111ד/

 100016 חוה םסזטחזח ם. 10//111/50ז 1 101111601101

8160 208 

 10ט6ז+ 06

 151911160118 16/3008 1011110011ס1

 161/ ןכ. 0561

1010111115/6 800 614 5001 

 ןבהזזר/ 8114 160116116 ש'/0111ט679 101111601101

 אז אזתאזמעתמּפ אס ץםזטאתמפ סע 2

 1101 8 310615/1 000 (6116ז

 1 תס 00/66װ6 טחט6, סע 201060 ןק68000/4.18 8 1201010021 פץתסס}

 04 100150 016811014ש . 1 תס 1תפק1זהחסת 10ע סטע ס010קתסת 002068 1זסז

 8 4692 טש 406 תס1ס0 2084 '/600161 11202ת1 0{ 16:05216ז0, 151261.

 1 תס 14210ת21 310015ת 8008 (-6016/ 16506048 106 ססקעץע12+ 8תס 1ת4611606021 קנעסןקסז?/ 1285

 זת סט; טססאפ. 10 106 0684 04 סטע אתסשט1606, 415 4106 18 614ח6/ 1ת {חס קטסס ססנמגזת

 סע 1+ 15 גת סזקםגת ץטסעא 104 צטת1סח תס סטזעסת+ ססקעץע124 0ס106ז סג 06 1460414160-

 1 ץסט תס)0 גת 2061ע6 ססקץצ18+ 0 4018 צטסעצ - סע 14 ץסט אחסשש זטתס 0068 --

 ןק16256 ס024204 ט5 טע קתסתס 24 413-256-4900 א153, סע טצ סזתג11 21 01981121110ע8ץ0ט18061.



 / רמה רעה
 - ש) םתשק

 רעדנעב ייווצ ןיא ןַאמָאר ||

 שטיװַאקינוער .ב ירעקורד -גאלרַאֿפ

 - ַאע די װ ע טנ ָא מ |

- 394 - 

 זר סיטי חשש מח חח הר



ס
מ
 
אר
 
 י*

1 " 

 גד. כ .ע 1192 | 2 היי -8 4 6113
2 

 עספָאי רעמוג ,ריפַאפ "יט
4 

 ף טרי
 = טיי טי ו

 3 טנײא
 * ֲה ייצכעד ךי

 1 אי
 יח טא א א

 ֹה ה ףלעוװצ
 יא

 5 ר וא קיצכעז ןפרעד ראל רע מ דבר פמעזקע
ֿ 

8 

, 
י
י
 

8 
הב
 
ב
צ
 
 ת

 ה/

הר
 

 ר

| 

 ה

8 

2 

2 

: 

8
 

=+
 

2
 

32
 

. 

:
 

רי
 ה
8
 

=
 
=
 

ר
ה
 

: 

2
2
 

/ 

=
6
 
0
 

א
 

+
'
 

{
 

2
 

' 

א

 

י
ש
 

. 

יי
 ר
ה
-
ד
 
0
 

20
 

2

 

= 

5
 
8
'
 

2 
=
ה
 

ב
 
ן
ת
 

2 

8 
- 

 ת

2 

 יא

 כי

 שיאע

 ןט

5 
: 

ת
 
5
 
=
 =

 
עב
 
- 

ן"
 

ם
.
 

2
 

9
 

- 

3
 

י7
 ן

?ש
 

עא
" 

טת
 

רי
 ע

לש
 
/ 

2
 

8
 

=
 

2.
 קורדעג רענ ךרָאװעג 8

ה

ה

א

 

8
4
 
2 

7 

| 

: 

, 

2
 

1
?
 

2
 

:
 

1 

, 

=
 

 ב

 ג

א
י
 

ּ 

ו
ּ
 

*ת
 
י'
 ת

8
 

- 

ר
 
8
 =
 

ת
י
ב
 

: 

 ר
3
9
 2
 
8 

8
 

1 

 ָאמ 1

. 

 ירעטג

 .:1936 ,ענליװ

 ּו ביבא

: 

 1934 לה ;ג

 . 1943 ,ָאעד

: 
 יד

8 

: 

2 

: 



 רענעייל יד וצ טרָאװ ַא
 יװ ןבָאה טיג סע ףרַאד ןַאמַאר ַא ;שוריּפ ןײק טיג זיִא המדסה יד

 רךעטנוזױט טימ :"שבדב-תיחיּפטא א יװ ןייז רע ףרַאד קרעװ'טסנוט רעדעי

 .םעט רעדנא ןַא רעגעײל ןדעי רַאפ -- ןעימעט

 טקידנערַאפ זיא ךוב סָאד :סָאװרַאפ טָּא רעטרעװ ראֿפ יד בײרש ךיא

 ןוא ,המחלמ טלעוװ רעטײװצ רעד ברט ,1939 טסוגיױא ,1 םעד ןרָאטעג

 טָאװ די"בתכ רעד .םולש םער ברע ,רָאי ףניפ ךָאֹנ ,דניצַא טגײשרעד סע

 -עג טקישעגסױרא ןײלַא זיא רע .ײאמַארג סענעגײא ןײז טנאמעגכרודא

 יםורד ןײק טרעדנַאטעג טָאה ,זירַאּפ ןטריּפוקַא סיצִנ יד ךרוד ףןפ ןרָאט

 רךוונעצ רעשילגנע רעד ןצ לַאגוטרַאּפ ןוא ,עיבַאּפש רעביא ןוא ךיײירקוַארפ

 ןעמוקעגנָא רע זיא רָאי עכעלטע ןומפ סעיסנ ַא ךָאנ ."דַאדינירט, ןיא |
 ,ןצרעהַא

 ןצ טגײה זיא ןַאמָאר רעד ןוא טריסַאּפ ךס 8 טָאה טײצ רעד רַאפ
 .ןמזה חורב טינ גָאט

 .-- ?ןרעדנע םיא רשפא ?ןײז וווג טּפרַאזעג םיא ןעמ טלָאװ רטפא
 .ףוס רבדל ןיא זיאיס א ?ןרעדנע טייצ יד רָאג ךיז טעװ רשּפא רעבָא

 רבחמ רעד} :טַאלב'רעש רעד רעביא ןבײרשּפױא טלָאװעג בָאחיב
 יד ןופ תובשחמ ווא דלֹה ,םישעמ יד רַאְפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ טינ זיא
 ."ךוב ןקיזָאד ןיא קיטעט ןעגײז ןוא ןדער ,ןטכַארט סָאװ ,ןדלעה

 גאנָאגא

 ןעגײז סָאװ ,םירבח ייװט ןעמדיװ טלָאװעג ךיִא בָאה ןַאמָטו םעד

 ןַאמלעסעק ַאינוס א רדָארגײר שיא ןָאקלע םײח :עינַאּפש ןיא ףלַאּפעג
 .ןצרעד טומ --- ןגָאז רימָאל --- רעבָא רימ טלעפ סע .ץעיגעמערקישיא

 רעבָא ,עטכישעג יד ןענעײל ןופ האוה טַאהעג םײח טלָאװ רשפא
 רע יד ןופ ןעמוקעג זיא רע .טלײטרוארַאּפ אמחסמ רע טלָאװ ךוב סָאד
 טריזיבַאגרט ןעבַײז "סעדַאגירב יד רעדײא דָא ןלַאפעג זיא ןוא עטש

 ,ןרָאװעג
 ןטצעל ;םוצ ןפַארטעג ךיז ןבָאה רימ יװ טסקנעדעג ,איגוס וד ןוא

 רעקיִגָאט צכעז ַא ךָאנ ןעמוקעג טויב ?םוירָאטַאגַאס רעדירדַאמ ןיא לָאמ
 ײַאמ לגיצ רעטירָאה טיור רעד ןלַאפעג זיא ריד ןבצל .עטענורב ייב טכַאלש
 ןבילבעג זיא ַאקמָאיס רעריפ-ףיזיףיז רעד טא ,ירָארב ,ביבא:לת ןופ רעב



 . ופ ךשמ ןיא טָאה טירדײבלַאז ריט .סעיניל יד ןשיװצ רעטעדנואוורַאפ ַא
 ןיא שיטעטַאּפ טפור רעמ סָאװ ,טיושּפֶא ןַא טסידײטרַאפ גָאט ןצנַאג ַא
 ןטצעל םענעי ןיא ,ײרַאברַאב ןגעק טייהיירפ ןופ עיִביל יד ;רוד רעזדנוא
 | . טגָאזעג רימ וטסָאה סעומש

 ןצוַאג םעד ןבײרש וטסלָאז ,עיגַאּפש ןגעװ ןבײרש טסעװ וד זַא ---
 | !תמַא

 !ןרעגײטשרַאַפ ךימ טעװ ןעמ ---
 !תמא סעד ןבײרש טסלָאז ,סיוא טינ טכַאמ ---
 .ןָאטעג למרומ ַא קידװעמעש וטסָאה ךיז ןענעגעועג םייב טא

 -רעװ רָאּב ַא ןבײרשגָא וטסלָאז זיא ,לַאּפ געט יד ךָאד לעטװ ךיא -- =
 | | : ,רימ ןגעװ רעט

 ןיא טיב ןוט טלָאמעד םינ ןבירשעג טיו ךיא בָאה ריד ןגעװ עדַארג }
 טנעקעג ןעמ טלָאװ סָאװ .טנָאמרעד רעמָאנ ןיד םיוט בָאהיב ואט ,ןַאמַאר
 'טסיב .עושוהי טוט ןסורעג ךיד רימ ובָאה ץוביס יא ןריד טעװ וגָאו
 -עג טסָאה א ,רעכעלכַאװש-דעלסַאלב ןוא רעטנַאלש-רעכיוה א ןעטעג
 יז ,עזרוקוק ןסײר ןוצ טָאטשנַא פמח ןיא ןטעברַא ןייג אסֹוד טלָאט
 ןטצעל {טימ טלייטעג הימת ךיז טסָאה ,טנוזעג ןייד רַאְּפ טסַאּפעג טָאהיס
 שיטילַאּפ | ןעװעג טי ללכ טסיב סגה ,קעװַא רשטיב עינַאּפש ןייט ,ןסיב
 םעד ןשיװצ ,"עיגיל , רעטשרע רעד יא ןעטעג וטסיב סידנעטט ןוא ,ףרַאש
 .םלְוע ןטושּפ

 דלעה ַא רַאפ קיגײװ וצ ןוא בעל ןיא ןשטנעמ ַא רַאְּפ ליפוב יאיס |
 יד ןלָאמ ןעֶנעֶס וצ ףיוט ,ץרוקרצ טגָאה ןײמ זיא ןפוא ?כב .ןַאמָאר ַא ןופ
 רעגיײיק .ןעוװעג טסיב וד סָאװ ,טייטסטוג רעכעלשטנעמ ןומ גנורעּפרעקרַאּט
 ךיוא ןעטעג טיטייצניײלג טסיב וד זַא ןעטעג דשוח טי ּטלָאװ זדנוא ןופ
 .חַקיִּפ רערעטכינ ַא

 ' לאנָאנא

 טינטּפש ןופ רןבירשעג ךיא בָאה ראי 8 ןצ בורק -- ?תמא םעד ---
 -יןייֵלָהק רועיש א ךןֶא חומ ןיא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה טײצ רעד רַאפ .אפוג
 רָאנ ןעמ טעז ורֲאי רעטנזיױט טניז ,טינ טביײרש ןעמ עכלעװ ןגעװ ,ןטײט
 טעוװ היא זַא רעבָא .דליב שלאס 8 זיאיס .שובלמ א ןופ סאלשרעביוא םעד
 ךיוא זיאיס .סאלשרעטגײא םעד רָאג ןעז ןעמ טפװ ,דגב םעד; ןרעטרעביא
 טרפב ,ןטמַאר ןײמ טימ טריסַאּפ זײװלײט טָאה סגױזא סעפע .טכערעג'מצא
 טיג ָאד רע לָאז טרפב ,טורָאװעג ןײײז רעגעיײל רעד לָאז .דנַאב ןטייוװצ ןיט
 ןבָאה סע .ןשינעשעג עגײמעגלא יד ןופ עטכישעג עסידנעטשלופ ןייק ןכוז
 .טיײקיגײלס עסיטיײז עגעי טא יײדגַאר ןפױט םיוש, רעד טְסָאלעג ךיזצ
 טגָאי ליײורעד .סיטכיו רַאפ ןזײװסױרַא ךיז טיצ רעד טימ ײז ןלעװ רשּפַא
 טגעק ,ליצ ןטסמיטשאב א ןא :םערוטש ןיא ףעש-לגעז ַא יװ ןַאמָאר רעד ךיז
 | .ףיײז ןיא ףיוא טיובעג א ,טגיװ

 הבחמ ר עד



 'סוא טײג טסגעּפשעג ַא

 לעטַאה רעד
 טינ טריטפיוקע סָאװ

 : ד גַא ב = |
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 / לײט רעטשרע

 םערומש ברע





 נָא לָא ר 9 |

 יד ןיא .תועדה לכל ןריטסיזקע סָאװ ,ןלעטָאה זירַאּפ ןיא ןַארַאפ

 עקיטייז יד ןיא ןוא ןטנַארגימע ןופ ןטננעג יד ןיא ,ןלַאטרַאװק-רעטעברַא

 :ןטייװצ םוצ רענייא ךעלנע ייז ןענייז "לטרעפ ןשינײטַאל ןופ ךעלסעג

 "טוג םענייפ א לעווש ןפיוא ךיילנ רע טגָאז ,טסַאג ַא ןײרַא טרָאד טמוק

 עטתיבח-לעב רעד ןופ לכיימש ןסיז ןפיוא גיונ א טימ טרעפטנע ,ןגרָאמ

 םיוא רע טריבורּפ אפוג רעמיצ ןיא .רעמיצ קיסַאּפ א ןזייוו ךיז טעב ןוא

 ןוא ןטעב יד טכַאדטַאב ,רעסַאו ןעמירַאװ ןוא ןטלַאק ןופ ןענַארק יד

 רעדָא עקפַאש רעטנפעעצ ַא ןיא ןָאנ יד ןירַא טקעטש ,ןטעּפַאט יד

 -עלרַאפ ןוא ביוטש טימ רעטּפַאזעגנָא ןַא סױרַא טייג ןוא ֿ?שיט-טכַאנ

 ,םרעדנַאװעגכרוד טרָאד ןבָאה סָאװ ,םינכש ןופ תוחיר ענעג

 ייװצ -- רעדנעלסיוא ןגעו ךיז טדער'ס -- סיוא רע טליפ ןַאד

 -עגקעװַא טרעװ לטעצ רעסייו רעד .םענירג ַא ןוא ןסייו ַא :ןעלטעצ

 ןיא :ייצילאּפ רעד ןיא ךיוא טויג רענירג רעד ןייצילַאּפ רעד ןיא טקיש

 לָאמליײט ןוא רוטקעפערּפ רעשיטָאטש רעד ןיא ,לטרעפ ןופ טַאירַאסימָאק

 רעד טזיױו השעמ תעשב .ןירַא םוירעטסינימ ןיא שזַא :רעבעה ךָאנ

 -עטשַאב סָאװ ,ןריּפַאּפ עכעלנע רעדָא טרָאּפסַאּפ ןייז ךָאטַאקַאל רעיינ

 רעזדנוא וצ טייקירעהעגנָא ןוא ץנעטסיזקע ןַייז סייוו ףיוא ץרַאװש ןקיט

 , .,טלעוו

 ןַארַאפ .תועדח ?25 ןריטסיזקע סָאװ ,ןלעטָאה זירַאּפ ןיא ןַארַאפ .

 -נ א , יד ֹוצ .טינ טעמכ ןריטסיזקע סָאװ עכלעזַא --- ערעדנַא ךיוא

 ,ןלייצרעד ָאד ןליוו רימ ןכלעוו ןנעוו זיוה סָאד טרעהעג טָאה "7 ער עד

 םעד ןופ ערעדנַא עלַא יװ "עדוב, א ןעוועג סע זיא ךעלדעפיוא

 "רַאפ ןוא ןרָאדירַאק עלעקנוט ,עגנַאל ןעוועג טרָאד ןענייז סע :טרָאס

 "טרָאּפמָאק רעלופ, ןוא גנוטכיולַאב עשירטקעלע .ןוא ,ןרעמיצ עטביוטש

 -נײרַא םייב לדליש םעניילק ַא ףיוא שוריפב ןענַאטשענ זיא סע יו ---

 ךעלבעל יו רעמ ןעוועג טינ לָאמנייק זיא רעסַאװ עסייה סָאד ,תמא .גנַאג
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 -ַאלעצרַאּפ יד ;ךעלסיב .וצ טעּפַאקעג קידנעטש טָאה ןענַארק יד ןופ ןוא
 ןענייז ןרָאדירָאק יד ןיא ערטקעלע רעד ןופ סרעטלַאש עסייוו ,ענעי
 טימ ןטָאשעג ןבָאה ןטָארד עטקעדענּפָא יד ןוא ןכָארבעגּפָא ןעוועג דימת
 "ילנרַאפ ַא טימ םינכש עקיטכיזרָאפמוא יד ןעגנורדעגכרוד ןוא ןעקנופ
 | ,םָארטש ןקידנרעוו

 .טריטסיזקע טָאה ,תושממ א טָאהעג ךָאד טָאה ץלַא סָאד רעבָא
 -יּפעט ענירג --- ּפערט יד ףיוא ןגעלעג טרָאד ןענייז רעכיּפעט ליפא

 ץלָאטש יד ןעוועג ןענייז ייז .ןסַאּפ עטיור טימ עטפיירטשענכרוד ,רעכ
 -ַאטיציל ַא ףיוא ץינרע טפיוקעגנייא ייז טָאה תיבה-לעבו רעד .זיוה ןופ -

 -עגרעביא רָאי ראּפ עדעי ייז טָאה ןוא זיקרַאמ ןטריטָארקנַאב ַא ןופ עיצ
 ױזַא ךיז ייז ןבָאה סנטצעל .רעטייווצ רעד ףיוא טייז ןייא ןופ טיירד
 עלעג-סקַאו יד טניישעגברוד ןבָאה רעכעל ערעייז ךרוד זַא ,ןבירעגסיוא
 .,םערט יד ןופ רעטערב

 םעד ןופ ערעדנַא -עלא יו לעטָאה ַא ןעוועג סע זיא ךעלרעסיוא
 ןרעװ טלעטשעג טפַאשלעזעג רעד ןיא םויק ןייז ןעק ךָאד ןוא ,טרָאס
 טאהעג טינ בור'ס ןבָאה ענייז םינכש יד ?ייוו ..ןכייצ-עגַארפ ַא רעטנוא
 .ןריפַאּפ-ןיואוו ןייק

 ,ןעלטעצ ןייק ןליפסיוא טפרַאדעג טינ טרָאד ןבָאה ןרָאטַאקָאל יד
 טינ ,רעמיצ סָאד ןענניד םייב טינ ,ענירג ןייק טינ ןוא עסייוו ןייק .טינ
 ןוא ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ .רעטעּפש טינ ןוא ךיז ןעיצניירַא ןתעב
 רוטקעפערּפ יד טינ ,?טרעפ ןופ רַאסימָאק רעד טינ ןוא ,קעװַא ןענייז
 טלעוו רעד רַאפ ,טסואוועג טינ ייז ןופ ןבָאה טכַאמ ערעכעה יד טינ ןוא
 -סיזקע טינ ןשטנעמ עקיזָאד יד ןבָאה --- ייצילָאּפ רעד רַאֿפ טסייה'ס ---
 .טריט

 ןלַאטנעמונָאמ ,ןביֹוה ןופ טייוו טינ לעטָאה רעד ךיז טָאה ןענופעג
 עשיזיוצנַארפ עטסקידובכב יד ןופ רענייב יד ןעור סע ואוז ,ןָאעטנַאּפ
 -קנַאד סָאד --- ןשטנעמ עסיורג יד רַאפ , :טפירשפיוא ןרעטנוא רעגריב
 רעד ךיז טיצ רעטייו רעטעמ טרעדנוה עכעלטע ."דנַאלרעטַאפ ערַאב
 רעסיורג רעד .-- ןבענַאד ןוא לעשימ ןַאס רַאװלוב-ןטנעדוטס רעקישיור
 ןוא ןעוטַאטס ,סעקלעשזַאס ,ןעיילַא עטיירב ענייז טימ ןטרָאנ-גרובמעסקול

 ,ןענַאטנַאפ |
 ,ֿפָאמש ןעוועג זיא ,ןענופעג ךיז טָאה לעטָאה רעד ואוו ,אפוג לסענ סָאד

 יד .טכַאנייב ייס ןוא גָאטייב .ייס סנטָאש טימ טליפעגנָא ןוא לקנוט
  טינ לָאמנייק טרָאד ןבָאה ןרעיומ עטעשזַאסרַאפ ,עטקירדעגנעמַאזוצ
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 ֹי

 עטלצנייארַאפ יד ןבָאה טכַאנייב .ןוז רעד ןופ ןלַארטש יד ןזָאלעגוצ

 -נולשרַאפ זיא סָאװ ,טביל יורג ,רעטיש א טיירּפשרַאפ סענרעטמַאלדזַאנ

 המיא ןופ ןליפעג טסעװעג ןוא ןרעיומ יד ןופ ץרַאװש ןיא ןרָאװעג ןענ

 | : | .טײקמַאזנייא ןוא

 "טניריבַאק ענעפרָאװעגנָא עגנעמ ַא ןשיװצ ןגעלעג ןיא ?סעג סָאד

 ,זירַאּפ ןכעלרעטלַאלטימ ןופ טרירַאבמוא ןבילברַאפ ןענייז סָאװ ,ךעלסעג

 רע טרָאד ןגָארט סָאװ ןוא ןרָאוװוב ענרעדַאמ ,עטיירב יד ןבעל טראה

 םענירג ןופ דרעוװש, יד יװ ןעמענ עטרעטלערַאפ ,עקידהנושמ םויה

 ןייז ןבעל ."ּפָאט רענרעזייא רעד , רָאג רעדָא "לימטניוו ענירג, יד ,"ץלָאה

 טימ טרעדנוהרָאי ןטנצכעז ןופ עכריק ַא ןענַאטשעג ןיא גנַאגניירַא

 םענעּפָא ןופ טקוקעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,רעקעלג עניורב-לקנוט ,עקיזיר |

 טָאה טייוו טינ ,ןגָאטימרַאפ עקידקיטנוז ןיא ןעגנולקעג ןוא ץיּפש-םערוט

 .רַאטּפומ לסעג-קרַאמ ןשידָאמד-טלַא ןופ ּפָארַא-גרַאב רעד ןביוהעגנָא ךיז

 יז .םוחקמ ןקּוקנֶא וצניהַא טזָאלעג עקהרש ךיז טָאה ירפרעדניא ןדעי

 ירַאפ ןבָאה סָאװ ,טיילעננוי הרבח ַא רַאפ גרַאװנסע טפיוקעגנייא טָאה

 "מָאקב טבעלעג ,לעטָאה ןופ קָאטש ןטרעפ ןפיוא ןרעמיצ ייווצ ןעמונ

 טייצ ןופ ןעגנַאגעג ןוא ךעלסיב וצ טעברַאעג ,?ענומָאק , ןימ ַא ןיא עינַאּפ

 ,טעטיזרעווינוא ןיא סעיצקעל ןרעה טייצ וצ

 טּפװטשעג םלוע רעטכידעג ַא ךיז טָאה ?סעג ןטלגנעלשעג ,ןננע ןיא

 תופוע טימ סעקדוב ,ןשיט-שיילפ עטריזיװָארּפמיא ןשיוװצ קורב ןרעביא

 ךעלטסעק עטלעטשענסיוא ,ךעלעגעוו-טכורפ ,זעק ןטרָאפ ענעדישרַאפ ןוא

 םירעוו עקידעצנַאװגנַאל ןוא ןבַארק עקידנכירקמורַא ,שיפ עקידעבעל טימ

 "בשוימ ךיז ןבָאה סעינָאלד יד ןיא ןצענ טימ סעטתיבה-לעב .םינימה ?כמ

 - סעקילַאק ןסעזעג ןענייז ןגָאה יִד ףיוא .תואיצמ ךָאנ טקוקעגמורַא קיד

 יד ןיא ןקילב עקידנטעב ןוא טנעה עטקערטשעגסיוא ןיא ןענירטיצ טימ

 ןוא סעלעביצ סעקישַאק רעביא ןגיובעג ךיז ןבָאה ןעיורפ ערעטלע ,ןניוא

 .ןענישרעד זיא טנַאיצילַאּפ א ןופ עקינוט עיולב א ןעוו ,ןפָאלטנַא ןענייז

 -עג ןוא סעלָאּפ יד רעטנוא ןופ סרעדניצ-זַאנ טּפעלשעג ןבָאה טיײלעגנוי

 ףיוא ןעגנוזעגסיוא ןבָאה סנירעפיוקרַאּפ עקניגנוי .ןעקנופ טימ ןטָאש

 תורוחס עקיטרַאנדישרַאפ ערעייז ,תואחסונ-קרַאמ עטלא טיול ,תולוק-ילוק

 ,למור ןצנַאג םעד טירָאלַאק ןלַאטנעירָא ןַא ןבעגעגוצ ןוא

 - ןרעמיצ יד .לטרעפ ןקיזָאד ןיא ןעקנוזעג ןצנַאנניא זיא לעטָאה רעד

 טרָאד זיא רעביוז םקירעביא .ןיילַא תיבה-?עב רעד טמיורעג טרָאד טָאה

 -ייא ןעוועג זיא תיבה-לעב רעד סָאװ רַאפרעד ןיוש ,ןעוועג טינ לָאמנייק
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 ןוא ןרָאדירָאק ץֹוחַא ,קיצרעפ ןֹוא ריפ ןעוועג ןענייז ןרעמיצ ןוא רענ
 ,םערט

 טינ לָאמנייק טָאה ,ןויוצנַארפ עכעלקיד ,עגנוי א ,עטתיבח- -לעב יד
 ןסעזענּפָא ןיא יז ;ןרעמיצ יד ןעמיור םייב ןריא ןַאמ םעד ןפלָאהעגוצ
 גנאגניירא:טּפיוה םייב רעטרַאּפ ןיא סָאװ ,ןבוטש עריא ןיא געט ענעצנַאג
 ןיא בלַאק רעגנוי א ןופ קילב ןקידרעסַאװ ַא טימ טקוקעגסױרַא טָאה ןוא
 .םינכש ןופ רעה -ןואיה א טשרעהעג טָאה'ס ואוו ,רָאדירָאק ןעלעקנוט
 ,קָאטש ןטפניפ ןֹופ רעלָאמ רעגנוי רעד ,קעניפ זַא ,טסואוועג ןבָאה עֶלַא ןוא
 רעד ךרוד טקרעמַאב םיא טָאה'מ .רעייגנייא רעטּפָא ןַא ךיא ייב ןיא
 ןקעטשניירא ןגעלפ םינכש יד רעכלעוו ןיא ,עקטרָאמ רענרעצליה ,רעניילק
 ,ווירב רעֶדָא לסילש םעד ןעמענ וצ ידכ ,םנעה יד

 ,טנווא ןיא זַא ,טרעכיזרַאפ ןבָאה סָאוו ,לעטָאה ןיא ןשטנעמ ןעוועג |
 ,טעברַא נָאט ןרעווש םעד ךָאנ ?מירד ַא טּפַאכ ,פזמילש רעד ,ןַאמ ריא ןעוו
 ןטפניפ ןפיוא ןקעניפ ֹוצ ףױרַא לָאמטּפָא עטתיבה-לעב יד ךיז טרַאש
 קעניפ טלָאצ תוכז םעד ןיא ןַא ,ןבעגענוצ ןבָאה רענניצ עזייב ,קָאטש
 לָאמַא םיא ךָאנ טגנערב 'יז , זַא ,טרעקרַאפ ,טלעגהריד ןייק םינ
 ךָאד טביוה רע --- טחנעטעג ייז ןבָאה -- היארהו .ךיוא ןעייק וצ ףױרַא
 ! ןענידראפ וצ ןָא טינ ןליפַא

 -ומטש ןעמוקעג רע ןיא !ירַאּפ ןייק .טעבהַאעג םינ עקַאט טָאה קעניפ
 טניז ןבָאה עֶלַא ואוו ,ןלױּפ ןיא לטעטש ןפרָאװרַאפ א ןופ יירעלָאמ ןריד
 ןעוועג רע זיא טייצ עטשרע יד ,טנַאלַאט ןייז טרעדנואווַאב טייחדניק- ןייז
 ךיז טָאה ,סַאנרַאֿפנָאמ ןופ רעזייה-עפַאק יד ןיא רעייגנייא רעטמָא ןַא
 -רעדרעביא ןוא טלייצרעד ןבאה סָאװ ,רעלטסניק עמירַא טימ טרבחעג
 רעדייא טרעננוחעג טייצ רעגייז ןבָאה רעטסיימ עסיורג עלַא יוװ .טלייצ
 ןלַאפנירַא םיא וצ טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ,טמירַאב ןרָאװעג ןענייז יי
 -רַאװק ןשידיי ןופ ?עקרעינַאסאפ , עטעברַאעגפיױרַא ןַא :טעברַא ?קיטש א
 ַא טלעטשַאב םיא ייב טָאה ,זירַאּפ ןיא םוג קעװַא זיא'ס ןעמעוו ,לַאט
 ,.ןזיוצנַארפ ןעקנַאד וצ םָאנ ןיוש ןענייז סָאװ ,רעדניק עריא ןופ דליב
 ןוא ?בֹוי ַא ןיא לָאמנייא טכַאמעג ךיז טָאה טעברא עקיזָאד יד רעבָא
 | :"לעטָאה, ןראפ טגָאלקעג רעטפָא ץלַא ךיז טָאה קעניפ

 -רעפ ןבעל .סעדרַאסנַאמ רעזירַאּפ ןיא ןַא ,ןבעל ַא ָאד ךַאמ ייג --
 | | ...! רעלָאמ טנויֹוט קיצ

 זַא ,ןזיװענסױרַא רעטעּפש ךיז טאה עטתיבה-לעב רעד ךייש סָאוו
 .ףיז טָאה סע ױזַא יו טא ןוא .קיִדְלֹוש חמשנ יד טָאג רָאנ זיא קעניפ
 : ןזיװעגסױרַא
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 ַא ןריובעג יז טָאה ךָאנרעד .טרעגנַאװשרַאפ טָאה עטתיכהדפעב יד =

 יגנעל ןוא רענייב-ןיק עטצרַאטשענסױרַא טאהעג טָאה דניק סָאד ,לגניי

 ...לקישטנָאּפַאי תמא ןַא --- ןפיילש יד וצ עטרעלעמשראפ ,ךעלעגיוא עכעל

 רעד .רעסַאװ ןפיוא למיוב יו ןעמואושענסיורא זיא תמא רעד

 זיא דניק סָאד ץעינַאּפַאי ןכלעוו ןופ טמואוועג טינ רָאנ טָאה "לעטָאה;

 טניואוועג קידנעטש טרָאד ןבָאװ תישאר ?ייוו :טלעוו רעד ףיוא ןעמוקענ

 ךיז ייז ןבָאה סנטייווצ ןוא לָאמ ַא ףיוא ןטנעדוטס עשינאּפַאי יירד-ייווצ

 ואוו ןעניואוו ןייג טגנעקעג ןוא ןריּפַאּפ טָאהעג ןבָאה ייז -- ןטיבעג טפָא

 דוס א ןבילבראפ ןינע רעד זיא םורָא ױזַא .טסולגעג ייז טָאה ץראה סָאד

 רע זיא רעזעניכ עכעלטע טניואוועג ךיוא ןבָאה לעטַאה ןיא יו ױזַא ןוא

 ,עסַאר רעשילָאגנַאמ רעצנַאנ רעד ןֹופ ןונשח ןפיוא ןרָאוועג טנכערַאפ

 ןיוא ןיא ןבילקעגניירַא קעניפ ךיז טָאה ןשינעעשעג עקיזָאד יד ךָאנ

 ןוא םיזוב ןלופ ַא טימ ?דיימ ַא -- ןירעטַאמ-ןטעסרָאק ַא טימ- רעמיצ

 . יז ןבָאה סעינַאמערעצ עסיורג ןייק .טעברַא רעד וצ טנעה ענעדלָאג

 -סיֹוא זיא לדיימ סָאד שטָאכ ,טעװַארּפעג טינ ןבעלנעמַאזוצ רעייז דובכפ

 טיג -- טַאר-טָאטש ןיא הנותח רעליוויצ 'א ךָאנ תוחּפה 25 ןעגנַאנעג

 ףרַאש טָאה קעניפ רעבָא .ןלוּפ ןיא עמַאמ-עטַאט רַאפ יוװ ךיז רַאפ ױזַא

 עכעלרעגריּבניילק ןייק ןופ ןסיוו טינ ?יוװ רע :ןּפיצנירּפ ענייז טקידייטראפ

 | ..!קע ןַא ןוא ןלייטרואראפ
 טימ ןיוש :ןעמעלַא ךָאנ ןעוועג יו יימ .ןיוש זיא טנאזעג תמא םעד

 ןלעטשוצננעק ךיז תוחוכ טלעפענסיוא ריא ןבָאה רעירפ ןכָאוו עכעלטע

 ןעמַאזנייא ריא ןיא טּפַאכענניירַא טפָא ךיז טָאה סָאװ ,רעלָאמ ןגנוי םעד

 ןבילברַאפ בנא ךרד ןיוש זיא ןוא טיורנ-טנווַא ןַא ןסייבוצרעביא לרעמיצ

 רע יו ןעזענמורַא טינ ללכ ךיז טָאה יז ןוא .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב

 ןיא .טעב ןשלדייס ריא ןיא ןקיטכענרעביא ןבילבראפ לאמנייא זיא

 טקאװ'ס זא ;ןופרעד דייר א טכַאמענ ןיילא ײז טָאה םורא געט עכעלטע

 -ַאזוצ ןעיצניירַא ךיז ןוא רעמיצ רעסערג א תופתושב ןעגניד טניולעג ךיז
 ,רעקיליב ןכַאמסיוא טעװ טלענ-חריד סָאד ןוא רעשיטקַארּפ זיא'ס :ןעמ .

 טעװַארּפעג טינ ןבעלנעמאזוצ רעייז דוככל ןעמ טָאה םורַא יוזַא -

 "סיוא ןבָאה םינכש עטרעננוהעגסיוא עכעלמע רָאנ .ןכַאז ןביז עסיורג ןייק

 סָאװ ,ץכעסייבוצ טימ ?לזעלנ , ַא טּפַאכעגניירַא ןוא טייחננעלעג יד טצונעג
 -סיוא רעד .ךיז טייטשרַאֿפ ,טלעג סבייוו ןרָאט -- טלעטשעגנ טָאה קעניפ

 ,קָאטש ןטסקעז ןפיוא טניואוועג טָאה סאו ,ןאמייר טנעדוטס רעטדאדענ

 : ןושלה הזב ,טסָאט לקיטש ַא ןטלַאחעג וליפא טָאה ,ךַאד ןרעטנוא עמַאס
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 בייוו ענענייא ןייד זַא ,ננוטכַא בינ ,קעניפ רערעייט ,טציא ןוא --
 ...| סעקישטנָאּפַאי ןייק ןריובעג טינ ריד לָאז

 רךיא ןופ ןשינעפיט יד ןיא זיב ןרָאװעג טיור זיא "עטרבח, סקעניּפ
 טשטַאּפעג טָאה םלוע רעצנַאג רעד ןוא ,זדלַאה ןטריטלָאקעד ,ןלופ
 | | | ; ָאווארב

 ןוא ןלייצ טינ ייווצ ןייק ,ךיז טכַאד ,ןעק ןאמייר רעקיזָאד רעד --
 ...1 רע טסייוו ץלַא ןופ

 -עג ןעמָאנ ַא עקַאט רע טָאה סָאד זַא ,טנַאמרעד ךיז םָאה ןעמ ןוא
 ..."טינ טריטסיזקע סָאװ ?עטָאה רעד, :זיוה סָאד ןבעג

 ןרעסערג א ןיא ןגױצעגניײרַא ךיז ןבָאה עטרבח ןייז טימ קעניפ
 יו --- ןעמונרַאפ טרָאד טָאה ןָאנביױא םעד .קָאטש ןטשרע ןפיוא רעמיצ
 עטיירב ,עכיוה ַא --- ןלעטָאה עקיליב רעזירַאּפ ןֹופ ךעלרעמיצ עלַא ןיא
 טּפוטשרַאפ ןוא ןטייז עֶלַא ןיא טײרּפשענרעדנַאנַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טעב
 ָאד ןיב ךיא רָאנ :טגָאז רענייא יו ,ןעלקניוו יד ןיא לבעמ ערעדנַא עלַא
 סָאד .ךעלמילב עזָאר טימ טלָאמַאב ןעוועג ןענייז טנעוו יד ...ןרקיע רעד
 ןבָאה םינכש הרבח ןוא ןבעל קידהשקשינ ַא טכַאמעג טָאה קלָאפ-רָאּפ
 .עלהאולה א ךָאנ ייז וצ טּפַאכעגניירַא טּפָא ךיז

 סָאװ ,קאלירנ ןרהא טניואוועג טציא טָאה ןקעניפ טימ תוניכשב
 ּפעטָאה ןצנַאנ םעד טקעװעג ןוא:םערָאיל א טכַאמעגנָא גָאטרַאפ ןדעי טָאה
 טנארגימע ןשיטילַאּפ ןטימ ןעמאזוצ טניואוועג טרָאד טָאה רע .ףָאלש ןופ
 .קע ןַא טָאה טלעוו יד ואוו ןעוועגסיוא ןיוש זיא רעכלעוו ,ןועמש

 קידנעטש א טימ ,רוחב רענעניובעגנייא ,רערַאד ַא ןעוועג זיא רע
 קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ טמירקעגסיוא ךיז טָאה ןקור ןייז .םינּפ ןסקַאװרַאפ
 - תיב ןיא רעירפ ;רעכיב ןוא םירפס עטלַא רעביא עצנַאנ געט ןציז ןופ
 -ןייא ענייז .םייה רעטלַא רעד ןופ ןקעטָאילביב ןיא רעכַאנ ןוא שרדמה
 ברַאפ-ךעּפ ןופ רָאה עטרעביושעצ יד ,ןקַאב עטרעגָאמעגסיױא ,ענעלַאפענ
 ןייז ףיוא ןסָאנעגסױא ןבָאה ןניוא עצרַאװש-ליוק עקידנעילנ יד ןוא
 טעז ןעמ סָאװ ,תונמחר ןוא ןדייל עכעלרעניא ןופ קורדסיוא ןַא םינּפ :

 ןופ ןטסיהלבק עשידיי ןוא ןטעקסַא עכעלטסירק ןופ רעדליב יד ףיוא
 -נעטש ּפָאק רעד ,ךעלטירט ענבירד טימ רע זיא ןעגנאגעג ,רעטלַא-לטימ
 -יא .תומלוע יד ןיא ןָאטרַאפ זיא סָאװ ,הרות-ןב א יװ ,ןזָאלעגּפָארַא קיד
 -קרַאמ רעטנעהבראפ ַא --- טסילַאירעטַאמ ַא ןעוועג רָאנ רע זיא ןתמארעד
 ןוא רעכיב עכעלטּפַאשנסיװ רעביא ןסעזעג ץלַא ךַאנ זיא רע .טסיס
 ןוא ,ןכַארּפש ףניפ ןיא טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,ןבַאנסיוא עשידָאירעּפ

14 



 ןוא עשיטילַאּפ ,עלַאיצָאס עלעוטקַא יד ןיא ןדנובעגסיוא ןעוועג זיא |

 םעד טרעלקרעד עקַאט רע טָאה סָאד .ןעמעלבָארּפ עלעיצנַאניפ ןליפַא

 -ַאװעד , ןופ הרות ירתס יד ,סיזירק-גנוריגער ןדעװטעי תעב ,"לעטָאה,

 טָאה םלֹוע רעד סָאוװ ,םינינע עכעלנע ןוא ?עיצַאלפניא , ,"עיצַאול

 .ןסעגרַאפ לענש ןוא ןעוועג ספות רעווש

 ,עימעב טרידוטש רע טָאה זירַאּפ ןיא ענייז ןרָאי עטשרע יד ןיא

 טלעג ןייק קידנבָאה טינ .ןטפאשנסיוו יד ןופ רוקמ םוצ ןייגרעד וצ ידכ

 יד ןגָארטעצ ןעמונעג ךיז ןוא טעטיזרעווינוא םעד ןזָאלרַאפ רע טָאה

 ךעלעמַאּפ טָאה רע סָאװ ,ןטנעילק עליבַאטס וצ גנוטייצ-רעטעברַא עשידיי

 ."ןָאדַאש , ןוא "רע ט5 ַא וו, ןופ ןסָאג עטייוו יד ןיא טפַאשעגנייא

 רעגייזַא סקעז ןייגוצסיױרַא ידכ ,ירפ ץנַאג ןייטשפיוא טזומעג טָאה רע

 רע טָאה ןקיטעּפשרַאפ טינ ,הלילח ,לָאז רע ידכ ןוא .טעברַא רעד וצ

 .ףניפ בלַאה ףיוא רעגייז-קעוו ןייז טלעטשעגנָא טנווַא ןדעי

 ןיא ןעקנוזרַאפ זיא ?עטָאה רעד ןעוו ,ףניפ בלַאה ,ןענינַאב ןדעי

 עקיציּפש עננַאל טימ רענייז סנרהא ךיז טזָאלעצ ,ףָאלש ןטסקַאמשעג

 ןרהַא .ןרָאדירַאק ןוא ןרעמיצ עֶלַא רעביא םרַאלַא טגנילק ןוא רענעט

 ןייטש עלייוו ַא טביילב ,טעב ןופ קידעבעל-טינ טיוט-טינ סױרַא טננירּפש

 וצ רעירפ ןיהואוו --- הפירש ַא תעב יוװ --- קידנסיוו טינ ,רעטשימעצ ַא

 ,רָאפ טמוק סע סָאװ ,ךיז רע טּפַאכ םורַא טונימ א ןיא טשרע ,ןפופ

 ןַאד .ןייא םיא טליטש ןוא רעקעוו םעד רעטסניפ רעד ןיא טּפַאטרעד

 טייג ןוא ! ףניפ בלַאה רָאנ זיא'ס זא ,ךיז טנייצרעביא ,טכיפ רע טכַאמ

 .רעסַאװ קנורט א ןעגנַאלרעד ןארק םוצ

 ַא רעסַאװ סָאד ןפיול ןרחא טזָאל קנורט ןטלַאק א ןבָאה וצ ידכ

 ןקידנעצלירג א ןטשרעמעלַא םוצ טגנַאלרעד ןַארק רעד .עלייוו עשּפיה

 -רַאלַא ןרעביא .ןעמושז ןקיסעמלנער א ןיא ךָאנרעד טייגרַאפ ןוא ּפירקס

 טפיול סָאװ ,םָארטש ַא ןֹופ ןעמורב זייב ַא ךיז טגָארטעצ לעטָאה ןטרימ

 .ןרָאג עלַא רעביא ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ,ןרער יד ןיא

 -נירט רעסַאוװ ןָא רָאנ ,ענעצס עכעפנע ןא רָאֿפ טמוק סקעז בלַאה
 ןרעביא ףיט ןוא ּפָאק ןיא הנווכ טימ ןרהא ןַאד ךיז טצַארק ןגעקַאד ,ןעק
 ,סיפ עכַאװש יד ,טעברַא רעד וצ ךיילנ םיא טביירט רשיה לכש רעד :ןקור
 .ןײרַא טעב ןיא קירוצ ,רעדיוו

 וצ רעטעּפָאסרַאפ ַא סורַא רע טפיול סקעז ךָאנ טונימ ףניפ טשרע

 .טעברַא רעד
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 א.

 - -רַאפ' טייקלקנוט רעקיגָאטרַאפ רעד בילוצ ןוא- שינעלייא סיורג ןֹופ
 םענעגייא ןייז --- ןלענ א םענייא ןָא טוט רע :ךיש יד .לָאמלייט רע טייב

 רע .טרעדנואוו גָאט ַאזַא ןיא .סנועמש -- ןצרַאװש ַא ןטייווצ םעד .ןוא
 טכַארטַאב רע ןוא ?כיימש ַא טימ ןָא םיא ןקוק רעיינייברַאפ סָאװ ,ךיז

 פָאמַא טינ טָאה רע יצ ,ןענירטיוו עסיורג יד ןֹופ ןעלניּפש יד ןיא ךיז

 .טריסַאּפ טלמונַא טָאה םע יו ,עשזַאס ןיא םינּפ סָאד טרימשעגנייא

 ןוא דנַאטשרַאפ ןטנוזעג ןייז ,רעקעוו סנרהא ןשיוװצ .ףמַאק רעד
 רענייק רעבָא .לעטָאה םעד ירפרעדניא ןדעי ףיוא טּרעדור סיפ עכַאוװש
 ,ןכַאז ענױזַא וצ טניואוועג טרָאד זיא ןעמ --- ןגעקַאד טינ טריטסעטָארּפ
 -ךַאפ יוו ,םורַא םינכש ןעקנַאלב טכַאנ רעד ןופ ןחעש עטסטעּפש יד ןיא

 :ןרָאדירָאק ענעשַאלעגסיוא ,עגנַאל יד רעביא ,רעטסייג עטעשזדנָאלב ||
 ַא ןיא ?דיימ טנַאקַאב ַא וצ החביננב טנַאּפש ,עמאשזדיּפ ַא ןיא רענייא
 --- עקנישַאמ-לָאהָאקלא ענענייא ןייק טינ טָאה רעטייווצ ַא ;ןירַא רעמיצ

 א ייב חמשנ יד ןקיווקרעד ,רכח א וצ טכַאנַאב רענייזא ףלעווצ רע טייג
 ןײרַא-ןענינַאב ןרַאש ןיא זיב ױֹזַא םתס ךיז ןציזרַאפ ערעדנַא ;ייט לזעלג

 שינערעקרעביא רעלַאיצַאס ַא ןופ ןטכיזסיוא יד רעביא עיסוקסיד ַא ייב
 .ןרָאגנוא רָאנ רעֶדָא ,עילַאטיא רעדָא דנַאלשטיײיד ןיא

 .סָאד .ןייֵרַא רעמיצ ןיא ךיז וצ טעּפש סנטצעל טמוק ןועמש ךיוא = |
 ןופ ןעמוקעג גנַאל טינ זיא סָאוו ,עקטנַארגימע-טילָאּפ רעד ןופ רע טיינ
 רעמיצ ריא ּפֶא ןלייט רעֶטעֶמ קילדנעצ עכעלטע רָאנ שטָאכ ןוא ,ןלױפ
 -רעד זיא'ס .םַארַארַאט ןשּפיה ַא נעװ ןפיוא ןָא רע טכַאמ ,םענייז ןופ
 םיא טפור ןעמ סָאװ ,רָאדיראק ןגנַאל םעד ןיינכרוד הרַאד רע סָאװ רַאפ
 -נוא רעזירַאּפ ןופ ?ענוט ןטסגנעל םעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,"עלטַאש , ָאד
 | - | .ןַאב-טנורנרעט

 רע ףרַאד ,רָאדירָאק ןקיזָאד ןיא ןיירַא ךיז טזאל רע זַא ,שטנעמ א
 ייס רעטסניפ קָאטש ןיא םורַא .ןבעל ןטימ ןענעגעזּפָא ךיז רעירפַא
 !עמ טגנַאלרעד טָא-טָא זַא ,דיז טכַאד עס ןוא טכַאנייב ייס ןוא גָאטיײב
 ,ךעלעמַאּפ טרָאד טערט ןעמ .טנַאװ רעקידננעקטנַא ןַא ןָא קסַארט ַא ךיז
 ןוא .ביוטש ןיא סיוא ךיז טרימש ןעמ ןוא ,םורַא טנעה יד טימ קידנּפַאט
 -- . ?רעטסנעפ-ךַאד קיטייז א ןופ ןייש ַא טלַאפ גנולצולּפ .סבעווניּפש ןיִא
 ןגיוא יד רַאפ ןוא סקניל ךיז טמענדַאפ ןעמ .טעװעטַארעג ןעמ ןיא ןַאד
 .ןרעמיצ יד ןענייז טרָאד .ןריט ףיוא ךעלדעמונ עניילק ךיז ןזייווַאב

 -ידֲאק ןקיזָאד ןרעביא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טרישרַאמ ןועמש ןעוו
 ,טירט ןטסעפ א טימ טייג רעי .לעטָאה ןצנַאג ןרעביא ּפֶא סע טכליה ,רָאד
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 ךופיה רעד ?לכב זיא רע .נַאג םענבירד סנרהא ןופ ךוּפיה רעד זיא סָאװ

 ןוא ןקַאנ ןטסעפ א טימ ,רעקיצײלּפטיירב ַא ,רעכיוה ַא :ןענרהא ןופ

 .,תיכאלמ עטסנדישרַאפ יד ןופ ןרוּפש םיא ףיוא ןניל ,םינּב קידרענייב

 ,ןייוּפ ןופ ןקַאטרַאט ןיא :ןבעל ןייז ןיא ןָאטענּפָא ןיוש טָאה רע סָאװ

 -רעדיינש ןוא ?סירב ןופ ןעײרעלַאטס ןיא ,לארשי - ץרא ןופ ןּפמוז ןיא

 .ןירַאּפ ןופ ןטַאטשרַאװ

 יא רעטפָא ןַא ןעװעג ןועמש זיא עקטנַארנימע-טיִלָאּפ רעד ייב

 רעמ רעבָא .טעּפש זיב ןבילברַאפ טרָאד רע זיא לָאמלייט ןוא רעייג

 ,רַאפרעד ןעוועג זיאיס .ןהעש עקיזָאד יד ןיא טינ ייז ןבָאה טסעומשעג

 .לארשי ץרא ןיא ?דיימ א טַאהעג טָאה ןועמש סָאװ

 -סיד יד ןיא .לַארָאמ ענעגייא ןייז טַאהעג ךיז טָאה "לעטאה , רעד |

 עלעוסקעס זַא , טגָאזעגסיױרא וליּפַא טרָאד ךעלדיימ יד ךיז ןבָאה סעיסוק

 רעבָא ,"שינעפרעדַאב עשיגָאלָאיזיפ א יװ רעמ טינ ןענייז ןעגנויצַאב

 :ןָאט גערפ ַא יז ןגעלפ טונימ רעטצעל בָאנ רעד ןיא

 ? ביל עקַאט ךימ טסָאה וד --

 ,ןסייהעג יז טָאה תור ,לדיימ ץנעי טַאהעג ביל טָאה ןועמש ןוא

 "יצנירּפ טָאה רע סָאװ ,לארשי ץרא ןיא ןבילברַאפ לייוורעד זיא עכלעוו

 טלייצרעד ריא ןגעװו רע טָאה ךפ ַא - ךס ַא .עניטסעלַאּפ ןפורעג לעיּפ

 , ,ךַארּפש רעטושּפ ַא טימ טדערעג רע טָאה ?כ ךרדב .רעטנַאקַאב רעגיה ןייז

 - יד ןעניפעג וצ רעווש ןעמוקעגנָא םיא זיא ןתור ןגעוו רָאנ ,תוצילמ ןָא

 : רעטרעוו עקיטכיר

 יז זַא .?ןגָאז ריד ךיא לָאז יוװ ...אזַא קילב ַא טאהעג טָאה יז ---

 יי !ןגיוא יד ןיא קיטכיל ריד טרעוו ,ריד ףיוא קוק א טינ

 קידנביילב ,לָאמטּפָא זיא .ןעזעג טינ ןתור טָאה רע יו רָאי ייווצ ןיוש |

 טגעלפ ,עקטנַארנימע - טיִלָאּפ רעד טימ גיוא ףיוא ניוא טנווָא ןצנַאג א

 רעטסנרע ןַא ןטימניא ןוא ריא וצ רַאש ַא ןעגנַאלרעד לָאמַאטימ ךיז רע

 -נוק קידנעטש ךיז טָאה יז רעבָא .טנַאה רעד ייב ןָאט ּפַאכ ַא עיסוקסיד

 רעד ףיוא ןסעזעג ןיוש יז זיא ץַאק ַא יװ שיטסַאלע .טיירדעגנסיױרַא קיצ

 ןעמענ לקניוו ןיא ןַארק םוצ ןעגנַאנעג רָאנ ןיא רעדָא שיט טייז רעדנא

 : ןָאט גערפ ַא ךעלטנייוועג ןיוש יז טגעפפ טעדכָאנ ןוא .דעסַאװ קנורט א

 ? תור ,סעּפע טביירש יז ---

 .ןביהשעג טינ גנַאל ןיוש טָאה תור

 לאגא



 ,פפיוה .קיקעריפ ,ןיילק ַא ןסָאלשעגנייא ןבָאה לעטָאה ןופ ןרעיומ יד -
 ןסיורד ןבָאה סָאװ ,ןענָאקלַאב עכעלטע ןעגנַאהעג קיצנוק ןענייז ןביוא
 ןבָאה רעטסנעפ רעקילדנעצ .ןרָאדירָאק עכעלרעניא יד טפעהַאב םורַא
 -ידרַאנ יד ןעוו .ףיוה ןגנע :ןופ קורב םענענָאטעב ןפיוא טקוקעגסױרַא
 ץֿלַא ןעז רָאלק טנעקעג ןעמ טָאה ,טרַאשעגרעדנַאנַאפ ןעוועג ןענייז ןענ
 .ךעלרעמיצ עקידרעביאנגעק יד ןיא ךיז טוט סע סָאװ

 טָאה ,רעטסנעפ סנועמש רעביאנגעק ,ןרעמיצ יד ןופ םענייא ןיא
 רעשימייה ַא סע זיא ןעוועג ."ןַארָאטסער רעשירַאגנוא, ןַא ןענופעג ךיז

 -וטס ןוא ןטנַאװגימע עשירַאגנוא :ןשטנעמ ענעגייא רַאּפ ןַארָאטסער
 ןסע וצ ךָאוו ןיא לָאמ ןייא ןענונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,לעטָאה ןופ ןטנעד
 ןופ טנַארגימע רעשיכיירטסע ןַא ןעוועג זיא תיבה-לעב רעד .?סַאג ןיא,
 -ענ ןוא רעדנעל ?סיב ןייש ַא ןיא טרעגלַאװעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצילַאנ
 .סער םעֶד טגיילרַאפ טָאה רע זיב ,ךרּפ תודובע יילרעלכ ייב טעװערַאה
 יד טנידַאב טָאה סָאװ ,רוחב רעטכַארטרַאפ ַא ,"ןָאסרַאג , רעד .ןַארָאט
 -ןטַאּפרַאק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,ענימ רעטסנרע רעייז ַא טימ םסעג
 טנרעלעג רע טָאה טנגוי ןייז ןיא .ןרעטלע עשידיסח עמורפ ייב ךנַאלסור
 רע זיא רעטעּפש .ךעלתואיפ עטלזיירקעג ןגָארטעג ןוא הבישי ַא ןיא
 רעד , ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירַא זיא ,טשעּפַארוב ןייק ןרָאװעג לגלונמ

 טָארדעג םיא טָאה סָאװ ,טּפשמ ַא ןופ ןפָאלטנַא זיא ןוא ?גנוגעוװַאב -
 ןּפַאכניירַא ךיז רע טנעלפ םילכ יד ןשַאװסיוא ןכַאנ .ףָארטש-טיוט טימ
 ךיז טָאה רע ואוו קעטָאילביב - וועיװענעשזךַאס רעטנעֶאנ רעד ןיא
 !וא עירָאעט רעד ןיא ,סלעגנע ןוא סקרַאמ ןופ קרעוװו יד ןיא טפיטרַאפ
 -טפנוקוצ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא סעיצולָאװעד עלַאיצַאס ןופ קיטקַאט
 | .טבַאמ-רעטעברַא רעקיט

 -- ןרָאגנוא ןוא ןלױּפ ןופ ראנ טינ ןעוועג ָאד ןענייז ןטנַארגימע
 עשינַאקלַאב יד ןופ ןוא עילַאטיא ,דנַאלשטייד ןוֿפ ךיוא ןעוועג ןענייז'ס
 | ,רעדנעל

 רעד טָאה -- ייצילָאּפ רעד רַאפ טסייה סָאד -- טלעװ רעד רַאפ
 ַא יו ןעוועג רע זיא ךיז רַאּפ ןייֵלַא רעבָא ,טריטסיזקע טינ טעמכ לעטָאה
 עדעי :ןשינעעשעג-טלעוו עלַאיצַאס ,עטסקיטכיוו יד ןופ הַארגָאמסיס
 ץיינ וצרעהַא טכַארבעג טָאה דנַאל דמערפ ַא ןיִא גנורעדנע עשיטילאּפ
 ךָאנ ןוא גנולפייווצרַאפ ךס א ,קעּפעג קינייוו ,ןשטנעמ עיינ -- רעמינּפ

 | .ןעגנונעפָאה רעמ |
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 -עגנָא ךיז ןבָאה ןדנַאטשפיוא ןוא סעיצולָאװער ןופ סעילַאװכ יד

 ענייז .זיוה ןרַאבקרעמַאב-םיױק ןקיזָאד םעד ןופ טנעוװו יד ןָא טּפַאלק

 -רעדיוו ןופ ,ףמַאק ןופ סעטכישעג טּפַאזעגנייא ןבָאה ןרעמיצ עלעקנוט

 -סקלָאפ ןגעוו ןלייצרעד וצ טסואוועג ןבָאה ייז .גנוטרַאװרעד ןוא דנַאטש

 ןעקנַאצ סָאװ ןשטנעמ ןגעוו ,ןצנעוורעטניא עקיטולב ןוא ןזיורבפיוא

 רעדָא םי ןשידנעללטימ ,ןעיולב ןופ ןעלזדניא-גנוקישרַאפ ףיוא םַאזגנַאֿל
 ןפיוא ןעמַארד ןגעוו ;עינעמור ןוא ןלױּפ ןופ תוסיפת עטלַאק ,עיורג ןיא
 ןענעײלוצסױרַא ןעװעג דנַאטשמיא טינ זיא רענייק סָאװ ,חרזמ - ןטייוו

 -עניכ יד ןופ סעקסַאמ עטרעווילנרַאפ ןוא ןגניוא עטערומשזרַאפ יד ןופ

 | י ,רענָאּפַאי ןוא רעז

 ךָאנרעד .ןרַאגנוא ןוא רענעילַאטיא ןעמוקעג ןענייז לָאמַא רָאג

 סָאװ ,ןשטייד יד ןעמוקעג ןענייז עטצעל יד .ןקַאלָאּפ ןעמוקעג ןענייז

 סקרַאמ ןופ ןטַאטיצ עטקַאזקע טימ ןזייװַאב ןעמונעג ךיילג ךיז ןבָאה

 -ַאב ןיא ןרעקמוא ךיז ייז ןלעוו םורַא םישדח יידד ןיא זַא ,ןינעל ןוא

 | | | | .ןילרעב ןטיירפ

 ןענייז ןרַאננוא עטשרע יד ןופ .ןטיבעג ָאד ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד = |

 .עדַאנַאק ןייק ןרָאפעג ןענייז ןװַאלסָאנוי .עניטנעגרַא ןייק קעװַא ךס ַא

 .ליזַארב ןֹוא רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד ןיא טרעדנַאװעג ןבָאה ןשטייד

 י"רַאפ קידנעטש סע ןענייז ךָאד ןוא ןטיבעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד

 -נאמעד ןוא ןקיירטש ןופ טיײהנעגנַאגרַאפ עבלעז יד --- עבלעז יד ןבילב

 ענעלַאפעג רעדירב ןופ תונורכז עבלעז יד ,ןדַאקירַאב ןוא . ,סעיצַארטס

 -נעצנָאק ןוא תוסיפת ןיא עטקינייּפרַאפ םירבח ןוא ,ןפמַאק-ןסַאנ ןיא

 | -  - .ןרעגַאל-עיצַארט
 -נַארפ ַא וליפַא .ענעדישרַאפ ןעוועג ָאד ןענייז ןטעטילַאנָאיצַאנ

 דלַאב ךיז ןבָאה ייז .טעשזדנַאלברַאפ לָאמַא ָאד טָאה קלָאפ-רָאּפ שיזיוצ

 .הרוחש הרמ ַא ןפרָאװעגנָא ייז ףיוא טָאה ?עטָאה רעד -- ןגָארטעגּפָא

 .,ערעדנַא יד ןשיווצ ןעמוקעג ןענייז ייז :קידנעטש ןעוועג ָאד ןענייז ןדיי
 סלַא ;ןדיי סלַא ןעמוקענ ןענייז ייז ןוא ,םָארטש-עיצַארגימע ןדעי טימ

 .לָאמַאטימ רעדנעל עכעלטע ןיא ןוא דימת טפדורעג ייז ןעמ טָאה עכלעזַא

 -נעגנילק-דמערפ ערעייז טינ -- ןענַאטשרַאפ טינ ייז טָאה רענייק

 ,ןגיוא ערעייז ןיא טרעביפעג טָאה סָאװ ,ורמוא םעד טינ ,ןכַארּפש עקיד

 יד ןיא וליפַא .ןרילוקיטסעשז ןפרַאש רעייז ןופ דלודענמוא יד טינ ןוא

 יו ןייז ספות טנעקעג טינ ןעמ טָאה ןטעטימַאק-רעטעברא עשיזיוצנארפ
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 רַאטערקעס א טרָאד טָאה ,לשמל ,ןענועמש טימ .תוחמ רעייז קירעהעג
 " | .:סעומש ןימ ַאזַא טָאהעג

 ? רעניטסעלַאּפ ַא סע טסייה .דיא טנייז --

 .ןלוּפ ןופ רענעריובעג ַא ןיב ךיא ןיינ --
 - ? עניטסעלַאּפ ןוא ---
 .ןרָאװעג טריטרַאּפעד ךיא ןיִּב עניטסעלַאּפ ןופ --|

 םעד זיא -- ?עיקַאװָאלסָאכעשט ןייק ריא טמסוק ױזַא יו זיא ---
 | .השק ןרָאװעג ןינע רעד רַאטערקעס

 ןעמ ליױו ,ןרעקמוא ךיז טלָאװעג טינ ךיא בָאה ןליוּפ ןייק ---
 -םוא ןגיטשעגסיוא ןגעו !פיוא ךיא ןיב .טנלָאפרַאפ טרָאד ךימ טלָאװ
 -עשיטסישַאפ ַא ןעמוקענרָאפ טרָאד זיא ?ייורעד .ןיו ןיא לַאגעל
 ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןייק טלנומשעגרעבירַא ךימ :םירבח ןבָאה ,"שטוּפ,
 | ..טרָאּפסַאּפ ַא ןפַאשרַאפ טנעקעג ךיז טָאה ןעמ ואוו

 -עיצַארגימע יד .וצ םידעפ עמייהעג ןגיוצעג ךיז ןבָאה לעטָאה ןופ
 ןיא רעבערג-ןליוק עשילוּפ ןופ ךעלפרעד יד וצ :דנַאל ןֹופ ןרעטנעצ

 רעזירַאּפ ןופ רעטעברַא-וב עשינעילַאטיא יד וצ ,ךיירקנַארפ ןופצ
 -רַאפ יד ףיוא .סעקינשַאּפערָאה עשידיי ןופ ןטַאטשרַאװ ןוא ?לטרַאנ,
 ַא ןיא ןרושָארב ןוא רעכיב ןגעלעגמורַא ןענייז סעקצילָאּפ עטביוטש
 ךעלשיט עטעװעקַאלבעגּפָא ,עקידנעקניה יד הוא ,ןכַארּפש טימ טלעוו
 טרָאד טָאה ןעמ ןוא ןעגנוטייצ רַאפ ןעלקיטרַא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז
 .ןטַארעּפער עשיטילַאּפ רַאפ ןציטָאנ ןפרָאװעגנָא שינעלייא ןיא

 טינ רעטניו ןצנַאג א ןיא קָאטש ןטפניפ ןופ .רענעילַאטיא רעד
 ,רענעקורט רעד ןוא ןביוש ענעטכױלַאב יד רָאנ ,לרעמיצ ןייז ןופ סיֹורַא
 ,רעטסנעפ ןייז ןופ טלקײקעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,טסוח רעקיטסַאה
 ביֹוהנֶא .עצנַאנ טכענ טרָאד טכַאװ שטנעמ ַא זַא ,טנַאזעג תודע ןבכָאה
 -עגנייא ןופ טנעװ עטרעיומעג יד ןשיװצ ןענישרעד רע ןיא גנילירפ
  רעקיזָאד רעד זא ,טעטּפױהַאב טינ ָאד טלָאװ רענייק .לפיוה ןטסערּפ
 ןוא ןקַאב יד ןיא טייקטיור רעכעלקנערק רעד טימ ,ןַאמ רענעגיובעגנייא
 רָאי עכעלְטֶע טימ ךָאנ זיא ,רעכעל יד ןיא ןגיוא ענעכָארקרַאפ ףיט
 ןופ ןפָאלטנַא ןיא רע .עינרענע טימ ?ופ ןוא קנַאלש ,גנוי ןעוועג קירוצ
 ןופ טּפעלשענטימ טָאה ןוא ןעלזדניא-ירַאפיל יד ףיוא גנוקישרַאפ ןייז
 עוויטקניטסניא א ןוא ןעלקניוו?יומ יד ןופ ןקוצ עזעוורענ סָאד ןטרָאד
 ..ןלַאדעמ ןוא ןרידנומ ,ייצילאּפ רַאפ קערש
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 ןסיוטשעג ןבָאה ערעדנַא .ןעלזייא ףיוא סעדנור טכאמעג טרָאד ןבָאה

 ."נָאּפ ןופ םָארטש ןרעטנוא .,ןענייסַאב עסיורג יד רעביא ךעלפיש-לגעז

 עקידנרעטַאלפ יד ןוא ןעלזייא עקידלודעג יד ,ןֹוז עקיטכיל יד .ןענַאט

 םירעיוּפ יד ,דנַאלמייה לופרילָאק ןייז טנַאמרעד םיא ןבָאה ןעלגעז עלעה

 טמעטָאעגּפָא ףיט טָאה רע .ךעלפרעד-רעשיפ עמירָא יד ןוא םורד ןופ

 -בירג יד ןוא ןענרעֿפ סָאד :טסורב ןיא גנורעטכיילרעד ַא טליפרעד ןוא

 ןייז טכוז קלָאפ עשינעילַאטיא סָאד .טסיזמוא ןעוועג טינ ןענייז ןשינעל

 ! געוו

 ךוז עטצעל יד .קעװַא רעדניק עקידנעלכיימש יד ןענייז טכַאנרַאפ

 "רַאס יד ףיוא ,רעמיוב יד ןופ ןציּפש יד ףיוא ןלַאפעג ןענייז ןלַארטש

 ימעסקול ןֹופ םיעוּפש יד ןוא ןעוטַאטס עקידנגייווש יד ןופ ּפעק ענרָאמ

 ןוא עדייבעג רעד ףיוא טקוקעג טָאה רענעילַאטיא רעד .ץַאלַאּפ-נרוב

 ןיא ןפָאלשרעביא ןעמוקעג עטרַאּפַאנָאב זיא לָאמנייא זַא ,טנָאמרעד ךיז

 ךָאנ טפַאשרעה-סקלָאפ רעד וצ ףוס ַא טכַאמענ טָאה ןוא ץַאלַאּפ ןקיזָאד

 -ענ רע טאה רעטערוטכעגנָא ןַא .תונברק ןוא ףמַאק ןופ ןרָאי ?יפיוזַא

 טסוה ןייז ךיז טָאה טכַאנ עצנַאג א .לרעמיצ ןייז ןיא קירוצ טנַאּפש

 ַא טימ ןעלסיירט טכַאמעג ןוא סױרַא סָאּפ רעטסוּפ א ןופ יו ןסירעג

 / .לפיֹוה ןופ ןביוש יד גנולק ןטכייכ

 רעד ןופ קידרעבליז רעטקאד רעד ּפָארַא םיא וצ ןיא גָאטרַאּפ

 | | .קָאטש ןטסקעז ןפיוא סָאװ ,עדראסנאמ

 ךיז רַאפ -- טריטסיזקע טשינ לעטָאה רעד טָאה טלעוו רעד ראפ

 טַאהעג רע טָאה רעטקָאד ַא א וליפא .עצנַאנ ַא א טלעוו א ןעוועג רע זיא אפונ

 .םענענייא ןַא

 ,"טינ טריטסיזקע סָאװ לעטָאה / ם םוצ טרעהעג טאה קידרעבליז ףסוי |

 .טעטיזרעווינוא ןיא טרידוטש טָאה ןוא טכעד-ןיואוו טָאהעג טָאה רע םגה

 ןוא טעטלוקַאפ עשיניצידעמ יד טקידנעעג טאהעג וליפַא ןווׁש טָאה רע

 ןעוועג רע זיא טסילַאיצעּפס ַא .קינילק רעזירַאּפ א .ןיא שזַאטס ַא טכַאמענ

 .טגיוטעג ךיז רע טָאה עיגרוריכ וצ ךיוא רֶעבָא ,ןטייקנַארק ןעגנול ףיוא

 -נַאגעג רע טלָאװ זױצנַארפ ַא זיא רע ןעוו זַא ,ןנָאז ןגעלפ םירבח ענייז

 .ןלױּפ ןופ ןוא דיי א ןעוועג רעבָא זיא רע .דלאנ ןיא ןענ

 ךיירקנַארפ ןיא ."לעטָאה  םוצ טרעהעג רע טָאה עקַאט רַאפרעד

 ןופ םָאלּפיד ַא טַאהעג רע טָאה ןלױּפ ןיא .רעדמערפ א ןעוועג רע זיא

 ןיא רענלעק סלַא טעברַאעג רע טָאה לייוורעד .טעטיזרעווינוא ןדמערפ ַא

 טנידרַאפ ןוא לטרעפ ןשינײטַאל ןופ ןַארָאטסער-ןטנעדוטס םעניילק ַא

21 



 טלָאצעג רע טָאה םינמוזמ יד טימ .ןגָאטימ טימ גָאט ַא קנַארפ סקעו
 וי .ןבעגעג ה צ ע ןַא ךיז רע טָאה טיורבטנוװַא ןֹוא ,קיטשירפ טימ ןוא רעמיצ ןרַא

 טאהעג רעצימע טָאה .רעטקָאד ןעוועג רע זיא רעבָא ?עטָאה ןיא
 טנַאזעג ןוא חלוח םעד טרעהעגסיוא טָאה ,קידרעבליז ןעמוקעג ןיא ,ץיז
 -ענפיורַא רע זיא ךָאנרעד .ןעמענ ֹוצ ףרַאדַאב רע תואופד ַא רַאפ סָאװ
 -שעלפ יד ןשיוצ טרעטשינעג טָאה ,לביטשרעביוא ןפיוא ךיז וצ ןגיטש
 םעקצילָאּפ יד ףיוא ןוא ,לשיט ןייז ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ךעל
 ןעמוקַאב רע טָאה רעטקָאד רעקיטפנוקוצ סלַא -- רעכיב יד ןשיווצ
 סָאר ןגָאױטעגּפָארַא ןֹוא -- עמַאלקער בילוצ םינימה לכמ טקישעגוצ
 .טנעיצַאּפ ןייז רַאפ עקיטיונ

 -ןײרַא םיא ֹוצ טגעלפ ?לעטָאה ןופ לדיימ ַא זַא ,ןפערט טנלעפ'ס
 זאוו ןסיוו טינ ןוא טנעװ יד ףיוא ןגעלרַאפ ןקוקמורַא ןעמענ ךיז ,ןלַאפ
 ךיילג טנעלפ קידרעבליז .טנעה יד ןָאטוצניהַא ןיהואוו ןוא ,ןביוהוצנא
 טלקַאשעג טָאה רע .קילגמוא ןַא טריסַאּפ ריא טימ טָאה'ס זַא ,ןייטשרַאפ
 :רעטרעוו עבלעז יד טימ טקידנערַאֿפ דימת טָאה ןוא ּפָאק ןטימ

 םעד ןיא דניק ַא ןרעוו ןריובעג ללכב ןעק ױזַא יװ ,ָאי ,ָאי --
 לעיציּפַא ראג ןענייז עמַאמ-עטַאט ןעוו טייצ רעד ןיא ,לעטָאה ןקיזָאד
 ..ָאטינ טלעוו רעד ףיוא

 לא יא א

 טינ ,תוחוכ טלמַאזעג ןוא טמולחעג ,טנרעלעג טָאה פעטָאה רעד
 טָאה עיגרענע יד .ןצונסיוא ייז טעװ רע ןעוו ןובשח ןייק ךיז קידנבעגּפָא
 ךיז טָאה רע .ןדנַאר יד רעביא ןסָאנעגרעביא ךיז ןוא טליפעגנָא םיא
 -מוא ,רעדליוו ַא יװ ןטַאנָאמ ןוא געט ןופ סעילַאװכ יד ףיוא טנעװַאב
 טפַארק רערעיוהענמוא טימ ךיז טביירט סָאװ ,םָארטש-גרַאב רעטמיוצעג
 ןיא ןזָאלעגניירַא טרעוו םָארטש רעד ןוא גָאט ַא טמוק סע .ּפָארַא-גרַאכ
 ,ןטנגעג עצנַאג רַאפ טכיל טפאש ןוא רעדער טגעװַאב ,סעניברוט

 .ןעמוקעג ןיא גָאט רעד ןוא .גָאט ןייז ףיוא טרַאװעג טָאה לעטָאה רעד
| | 
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 סנייא לטיּפַאק

 תור ווא ןרעמטש

 רָאי ןטצעל ןיא .טסעפ ץנַאג טעברַאעג ןועמש טָאה רעטניוו ףוס

 רעיירפ עקַאט רע טָאה ,ןזיוועגסיוא טינ לָאמ ןייא ןייק םיא ןעמ טָאה

 ךיז טפרַאדעג טינ ןוא רעמיצ ןרַאפ רעלוגער טלָאצעג ,טמעטָאענּפָא

 .רבח ןטייווצ ַא ייב טכַאנ עדעי ,ןטעב עדמערפ רעביא ןרעגלַאװמורַא

 רע טָאה סָאװ ייב .טוג ױזַא קעװַא םיא סע ןיא לָאמַא טימ טינ

 ביֹוהנֶא ןופ ראג ?זירַאּפ ןקיזָאד םעד ןיא טעברַאעג טַאהעג טינ ןיוש

 -רַאפ ןוא לַאפּפא-עקשטנעה ןופ סעקמָאנ ענרעדעל טכַאמעג רע טָאה

 .עצנַאג ַא טעברַאעג ןבָאה ייז יו ױזַא רָאנ .גָאט א קנַארפ ַא ייברעד טניד

 -ברוד זיא סע יװ ןעמ זיא ,"ענומָאק , א ןיא ןסעגענ ןוא ןעמַאזוצ הרבח

 רעטנוא ןֹופ טָאה םלוע ןרַאפ ןסע טכָאקעג טָאה סָאװ ,עקהרש .ןעמוקעג

 -עג יז טָאה טכַאנרַאּפ :סעיצַאניבמָאק ינימ לב ןענופעגסיוא דרע רעד

 ןעמ רָאנ יװ ןוא לסעג-רַאטּפומ ןופ ןלעטשענ-קרַאמ יד ןשיוװצ טרעיול

 ןוא זייּפש טפיוקעגנייא יז טָאה ,סנדָאל יד ןסילש ןעמונעג טרָאד טָאה
 ַאזַא ןיא זיא שיילפ טקַאהעג םירָאװ -- שיילפ טקַאהעג טשרקיערעד

 טימ רָאנ .סנגפָאמוצ ףיױא עילַאק טרעו סע :םנח יצחב קילבנניוא

 קעװַא ךיז ןצעז ןטַאי עכלעזַא זַא םירָאװ .קילגמוא ןַא ןעוועג זיא טיורב
 / | ! תולד ַא סע זיא ,טיורב ןבַאל ַא ייב

 -טנעה טכַאמעג ,ךיש-רעמוז ןטכעלפ ייב טעברַאעג רע טָאה ךָאנרעד
 ןָאטעג ןוא "סעינָאפ , סע ןפור זירַאּפ ןיא ןדיי סָאװ ,סעקישָאק וצ ךעל
 עכעלטע רָאנ ןוא קינייװ רָאנ טנידראפ ןעמ עכלעוו ייב תוכאלמ ערעדנַא

 | | | .רָאי ןיא םישדח

 ןטָאי עטּפָאכ עצנַאג א ,ןעננאגעג ייז ןענייז "ןָאזעס ןטיוט,/ ןיא

 ןבָאה ןַאד .ליוולעב ןפיוא סָאװ ךיק-עזָאלטעברַא רעד ןיא ,ךעלדיימ טימ
 -יא טזיירּפשעג ,ןרָאװלוב עננַאל ךרוד העש ןבלַאהרעדנָא טנַאּפשעג ייז
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 ,עכריס םַאד-רטָאנ רעד ייברַאפ ,ןעס רעד ףיוא סָאװ ,ןקירב ייווצ יד רעב
 -נָא ןוא ,ןטנעמונָאמ טימ עטריצַאב ,רעצעלּפ עקידתובחר ןטינשעגכרוד
 -אב טָאה'מ ואוו ,ךיק רעניילק רעד ןיא עקירעגנוה ןוא עדימ ןעמוקעג
 .ּפוז רעקידרעסַאו ַא טימ טיורב ?קיטש ַא טסיזמוא ןעמוק

 טנאה רעד ןיא ךַאפ ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג ןיוש רע זיא סנטצעל
 יירעקירטִש ייב טעברַא ןעמ יװ ױזַא .ןרָאװעג רע זיא רעקירטש ַא --
 -ערּפ טנרעלענוצ םעדרעסיוא ךיז רע טָאה ,רָאי ַא םישדח עכעלטע רָאנ
 יו ,/סרעינָאסַאפ , רַאֹּפ ַא ייב רעצעלּפ עכעלטע ענייז טַאהעג ןוא יירעס
 ןבָאה סָאו ,רעטעברַא םייה יד שידיי רעזירַאּפ ןיא ןסייהעג ןבָאה'ס'

 ןוא ןריּפַאּפ-טעברַא ןייק טרעדָאפעג טינ ,ןטַאטשרַאװ עניילק טַאהעג
 | .ןזיירּפ עקירעדינ טלָאצעג

 טעייועצ ךיז ןענָאפ עטיור ןבָאה 1986 ןופ גנילירפ םענעי ןיא
 -לוב רעזירַאּפ יד ןעמיוזַאב סָאו ,דעמיוב-ןענַאטשַאק ענירג יד ןשיווצ
 .טנעמַאלרַאּפ ןיא טייהרעמ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןעיײטרַאּפ עקניל יד ,ןרַאװ
 ןענָאילימ .ןקירבַאּפ יד טצעזַאב ןבָאה רעטעברַא .רעטנזיוט רעטרעדנוה
 ןוא טייהיירפ ,טיורב טרעדָאפעג ןוא ןסַאג יד ןיא טרירטשנַאמעד ןבָאה
 .ורּפֶא ףיוא טכער

 ןעירשעגטימ ,סעיצַארטסנַאמעד עלַא ףיוא .טרישרַאמ טאה ןועמש
 . -ענטימ ןוא ,טָאטש יד טכליחרַאפ עצנַאנ-נעט ןבָאה סָאװ ,ןעגנוזָאל יד
 רַאֿפ רעטרעוו עטלייצענ םיוק טָאה רע עכלעוו ןופ ,רעדיל יד ןעגנוז
 רעטניה ןסָאנ רעביא טנַאּפשעג יירפ רע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .ןענַאטש
 רעקיזיר רעד ןופ ןּפָארט א יװ טליפענ ךיז טָאה רע .ןָאפ רעטיור ַא
 .דנַאל עצנַאנ סָאד טציילפרַאפ טָאה סָאװ ,עילַאװכ

 ןֹוא ,עקיטייצ ,טקורעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,טכענ-רעמוז עסייה יד
 -ישרַאפ ַא ןיא ורמוא ןקידנזיודב ןייז טלדנַאװרַאפ ןבָאה ,ענעדָאלעגנָא
 .ךעלניוא-ןּפסָאנק עניילק טנפעעצ ןבָאה רעמיוב יד .טייקדימ רעקידנרוכ
 עקידנקָאל יו טרירעמיש ןוא ןעלטנַאמ יד ןפרָאװעגּפָארַא ןבָאה ןעיורפ יד
 -יימשעצ ,עטיור ערעייז .ןרָאװלוב ענעטכױלַאב יד רעכיא ןטקעזניא-ילג
 עילעטא םענשוד ןיא טעברַא רעד ייב .טשימעצ ןענועמש ןבָאה ןּפיל עטלכ
 .יװ ,רעּפרעק ןייז ןיא ןטינשעג ךיז ןעמָארטש ענעגרָאברַאפ ןבָאה
 דניצַא טָאה רע .גנילירפ ןיא ןעמַאטש-םיוב יד רעביא ןליפ סָאװ ,ןטּפַאז
 סָאװ ,ןרָאי-רעדנַאוו ענעּפָאלרַאפ יד ןיא יו רעמ ךָאנ ןתור ןגעוו טרעלקענ
 | ,טדיישעצ ייז ןבָאה
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 הסיפת רע'וכע ןופ .ךיז טניפעג יז ואוו יו געג טסואוועג טינ טָאה רע

 רע'הפיח םוצ ךיילג עקטעראק ייצז כָאּפ ַא ןיא טריפעגּפָא םיא ןעמ טָאה

 ןענייז סָאו ,םירבח .טנגעזעג טינ םענייק טימ ךיז טָאה רע ןוא טרָאּפ-

 'טציז , יז זַא ,טלייצרעד םיא ןבָאה ,עניטסעלַאּפ ןופ ןעמוקעג דעטעּפש

 יואפרער ןוא ,ןצימע ןיוש יז טָאה רשפא ?טיירפַאב ןיוש יז ןעמ טָאה

 ? סערדַא ןייז טינ טושּפ יז טסייוו רשפא ןֹוא ...?טשינ יז טביירש

 -טסעדנופ ןוא טרעדנַאװעגכרודַא טלמעד טניז .רע טָאה רעדנעל ךס ַא !

 ךיירקנַארפ ןייק ;זירַאּפ ןיא אקווד ןפערט וצ יז טפָאהעג רע טָאה ןנעוו

 קידנעייג .עּפָארייא ץנַאנ ןופ עיצַארנימע עשיטילַאּפ יד ןגיוצעג ןַאד טָאה

 .יז רע םעז סנטייוורעדנופ זַא ,טכַאדעגסיױא טּפָא םיא ךיז .טָאה סַאג ןיא

 .לדיימ דמערפ טנַאקַאבמוא ןַא לָאמ םעדעי ךיז טָאה טרעטנענרעד רעבָא

 םענייא ןיא .ןענופעג טינ טרָא ןייק ךיז רע טָאה געט עיירפ יד ןיא

 רעגַאל-דלעפ ןיא ןרָאפעגסױרַא רע זיא רעמוז ביֹוהנֶא; ןופ ןקיטנוז יד ןופ

 .זירַאּפ ןבעל סָאװ ,ןַארג - ע5 - יזַאונ ןופ

 ענענָאטעב יד טילגעגנָא טָאה ןוז יד .רעמוז רעסייה ַא ןעוועג זיא'ס

 -. יד .ןקָאלב-רעױמ ענרענייטש יד ןופ טּפַאלקעג טָאה ץיה ַא ןוא ןקורב

 -רוא עטלָאצעג ןעמוקַאב לָאמ ןטשרע םּוצ ןבָאה רעטעברַא עשיזיוצנַארפ

 יד ןזָאלרַאפ רעניואוונייא יד ןבָאה רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןיא .ןביול

 "יז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טקַאּפעג ןעוועג ןענייז ןלַאזקָאװ יד ,טָאטש-טּפיוה

 גרעב יד ןיא ןוא ןַאעקַא ןליטש םוצ ,םי ןשידנעללטימ םוצ ןרָאפענ ןענ

 ערעייז וצ ןְרָאפעג ןענייז סעילימַאפ עשיתבה-לעב ,עסיורג .ַאואווַאס ןופ

 .רעפרעד עטייוו ןיא םיבורק

 עניילק ןיא ןענַאזעס עצרוק טעברַאעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד

 ייז ןבָאה ןסנַאקַאװ עטלָאצַאב ןייק ."סרעינָאסַאפ , ייב ןוא ןטַאטשרַאװ

 טינ ךיוא ייז ןבָאה ףרָאד ןפיוא םיבורק ןייק ןוא ןעמוקַאב טינ רעבירעד

 "ירטש ןוא קושטוַאק ןיא ןענָאזעס יד ןָא ךיז ןביוה םעד רעסיוא .טַאהעג

 טגָארט ןעמ םגה לייוו .רָאי ןופ ןטַאנָאמ עסייה יד ןיא עדַארג ךַאפ-רעק

 טיירג ,סרעטעוופ ןוא ןעלטנַאמ-ןגער יִד רעטניוו ןוא טסברעה ןיא טשרע

 ןעניול יד ןעוו ,טייצ-רעמוז ,רעירפ םייצ קיטש ַא ןקָאטס יד ןָא רעבָא ןעמ

 .ערענעלק ַא קיירטש ַא ןופ רַאפעג יד ןוא ערעקירעדינ ןענייז

 ןעגנערברַאפ ןוא טָאטש ןיא סעילימַאּפ עשידיי ךס ַא עקַאט ןביילב

 זיא ןוז עסייה יד ואוו ,ןטַאטשרַאװ עלעקנוט ןיא געט-רעמוז ענשוד יד

 יילק-ימוג ןופ תוחיר עטפמעדענסיוא רעדָא בױטש-לָאװ טימ טּפַאזעגנָא

 | .ןיזנעב ןוא

28 



 -על"יזַאונ ןייק ןרָאֿפעגסױרַא םלוע רעד זיא ןקיטנוז יד ןיא רעבָא
 רענטרעג ןשיוצ ץַאלּפ ַא טמיוצעגמורַא טרָאד ןבָאה .הרבח עגנוי .ןַארג
 סעקטַאלַאּפ טלעטשעגנפיוא ןבָאה ךעלרָאּפ עגנוי .רעמיוב עקיסקואוו ןוא
 -עג ,רעטערב ןופ סערַאנ םגיילעגסיוא :טּפַאשטריװ ַא טנדרָאעגנייא ןוא
 סעטילּפ טעוװערטסיײמעגנעמַאזוצ ןוא טָאטש ןופ סעקינעש-יורטש טכַארב
 רעד יוװ .רעדלעפ יד ןיא טלמַאזעג ןבָאה ייז סָאװ ,רענייטש ןוא לגיצ ןופ
 ,טוטַאטס ַא טסַאּפרַאפ ,טעטימָאק ַא ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה ,זיא רעגייטש
 טיובעגסיוא ,גנַאגניירַא םייב ּפולס ַא ףיוא ןעגנַאהעגפיוא טָאה ןעמ סָאװ
 טָאה טכַאניײב .ןטַארעּפער טימ םלוע םעד טעמרָאקעג ןוא אסכה-תיב ַא
 ןפַאש ֹוצ ידכ ןוא ןדַאמָאק יד ןבַײרטרַאפ וצ ידכ ,סרעטייש ןדנוצעג ןעמ
 -ָאווער ןעגנוזעג ןעמ טָאה ןרעייפ עקיזָאד יד ייב .גנומיטש עשיטנַאמָאר ַא
 -ענּפָא ןוא סעביל טריפראפ טרָאד ןבָאה ךעלדיימ עגנוי ,רעדיל ערענָאיצול
 ,קיטנוז ןוא טכַאנ-וצ-תבש ןשיווצ טעוועטרילפעג ןבָאה ךעלבייוו עטנערב
 ,טָאטש ןיא ןביילב טזומעג ןבָאה רענעמ ערעייז תעב

 ןםיוא ןײגפױרַא ןרַאפ שטָאכ ,5ופ ןעוועג טרָאד זיא ןקיטנוז יד ןיא
 טרָאד ךיז ןבָאה'ס .טעליב ַא ןלָאצ טזומעג בוט-םוי ןיא ןעמ טָאה ץיַאלּפ
 -ןַא ןוא קָאטסילאב ןֹופ ,שזדָאל ןוא ,ץעלדעש ןופ טײלסדנַאל ןפָארטעג
 -ןצּפא פסיב ַא ךיז ידכ ,ןוז רעד ףיוא טגניילעצ ךיז ןוא ןעמויטסָאק-דָאב ןָאטעגנָא ןבָאה רעבייוו יד .עינעמור ןוא עטיל ,ןלױּפ ןופ טעטש ערעד
 טנַאמרעד ךיז ןוא קיטילָאּפ טסעומשעג ןבָאה רענעמ יד ןוא ,ןענערב
 -ננַאל ןסענעג ןוא -- ץַאלּפ ןופ קע ןַא ןיא סעקדוב עטּפַאלקעגפיוגוצ -- ןטעפוב יד יא ןעגנַאגעג ןעמ זיא ןַאד .םייה רעטייוו רעד ןופ תונורכז
 ןזיוצנַארפ סָאװ לכאמ  ַא -- ךעלעפָאטרַאק ענעטָארבעג ,עטעװעקסַאּפעג
 / ךָאנ טָאה םלוע רעד רעדייא ןוא .סַאג ןטימניא ןסע וצ גהונ ךיז ןענייז
 -יימורט ַא ןיוש טָאה ,דלעפ ןופ טפול עשירפ יד ןעמעטָאוצניירַא ןזיװַאב
 -ענ טָאה ןעמ ואוו ,ץַאלּפ ןטימ ןפיוא סָאװ ,ענעצס רעד וצ ןפורעג רעט
 .סעדער ןטלַאחעג ןוא ןעגניטימ טכַאמ

  -עגמורַא ןרעביא רעקיטכענ ַא יו טיײדעגמורַא ףךיז טָאה ןועמש
 זיא סָאװ ,?כייט םעניילק ןיא ןעמיווש טריבורּפ טָאה רע .דלעפ ןטמַאצ
 ךיז טנַאקעג טינ ןעמ טָאה רעסַאװ ןיא רעבַא ,טייוו טינ ןסָאלפעגייברַאפ
 ןרָאּפ םייב גנירעה יו טקירדעג טרָאד ךיז ןבָאה ןשטנעמ ;ןָאט ריד ַא
 ןייז ןופ געט עטשרע יד טנַאמרעד ןוא טרעדורעצ .םיא ןבָאה םורַא .ןופ רעדלעפ עטנירנעצ ,עקינוז יד ,.טקילײװגנַאלעג םיא טָאה גניטימ רעד .דךיז
 | | .ןתוה טימ עביל
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 עינָאלַאק ַא ןבעל ,ץוביק ןייא ןיא ,ןעמַאזוצ טבעלעג ןַאד ןבָאה ייז

 סָאװ ,סעקטנעגילעטניא יד וצ טרעהעג טרָאד טָאה תור ..ּפמוז-חרבכ םייב

 -רַאפ ,שטייד ףיוא ןדיורפ ןוא עיגָאלָאכיסּפ-לעודיוװידניא טנעיילעג ןבָאה

 גָאג ןַאװ ןופ סעיצקודָארּפער טימ ןטלעצ ערעייז ןופ ןטנווייל יד טצוּפ

 ןקידמַאז ,ןלעקנוט ןיא טכענ עקידנגער ןיא ןסעזעג ןוא ,טדנַארבמער ןוא

 .עינָאפמיס עטפניפ סנעוװָאהטעב ייב קַאראב-סע

 ןענייז סָאװ ,םירוחב עטנוזעג ,עטושּפ יד וצ טרעהעג טָאה ןועמש

 רעקידרעטניװ רעד תעב וליפַא ,טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ךעלנעט-גָאט

 -סיוא ךוא ןבָארגמורַא ןתור ןפלָאהעג לָאמנייא טָאה רע .טיײקיזָאלטעברַא

 טַאהעג טָאה ןגער-סקַאלש ַא סָאװ ,טלעצ ריא םורָא ןופ סַאנַאק ַא ןקינייר

 .העש עכעלטע ןבילברַאפ ריא ייב רע זיא טנוװָא םענעי ןיא ,טציילפרַאפ

 עקיד .ךוב קיד ַא סעּפע ןיא טפיטרַאפ ,לטעב ריא ףיוא ןנעלעג זיא יז

 רעד ןוא עקטַאלַאּפ רעד ןופ ןטנווייל יד ןיא טּפַאלקעג .ןבָאה סנּפָארט

 ףיוא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,לּפמעל ןופ למעלפ ןטימ טעכַאּפעג טָאה טניוו

 ,ןייגוצקעװַא ןביוהענפיוא ךיז טָאה ,רעקידנגייווש ַא ,ןועמש ןעוו .ּפולס ַא

 :טגָאזעג ןוא קילב ןלעה ַא טימ טקוקעגנָא עליו ַא םיא יז טָאה

 ...טכַאנ ַאזַא ןיא ןיילַא קיטעמוא ענדָאמ זיא'ס !עלייוו'א ךָאנ ץיז --
 -ישרַאפ ַא טליפעג רע טָאה ,עקטַאלַאּפ ןיא ךיז וצ רעכַאנ קידנעייג

 תוכשח רעקימורַא רעד ןיא ןעזענ טָאה ןוא טסורב ןיא ורמוא ןקידנרוכ

 ךיז רע טָאה טכַאנ רעבלַאה ַא ךָאנ טעּפש זיִב ,קילב ןלעה ס?דיימ םעד

 -נרעמָאי םעד טרעהעגוצ ןוא רעגַאל ןקיטָאלב ןרעביא טעקנַאלבעגמורַא

 עטצענעגכרוד יד ןיא טניוװ ןופ יירעפייפ ןוא ןלַאקַאש יד ןופ ןעיִאו ןקיד
 ,ןבַאלפ םעד רעביא ןוא גרעב עלעקנוט יד ןופ ןזלעפ יד ןשיווצ ,רעדלעפ

 ענעדלָאג יד סיוננעל ,טייוו טינ ןניוצעג ךיז טָאה סָאװ ,ּפמוז ןצרַאוװש

 ,םי גערב ןופ ןענוד

 ץרא ןיא רעטניוו רעטשרע ריא -- רעטניומ םענעי ןיא טָאה תור

 -ניא טקידנעעג טַָאהעג טָאה יז .רַאמשַאק ַא ןיא יו טבעלענ --- לארשי

 ,ןענרעל סָאד ןפרָאװעגקעװַא טָאה ןוא ןיצידעמ ןסרוק עכעלטע םייהדע'ד

 בוריס .ענומָאק ַא ןיא ןבעל יינ ַא ןעיוב ןוא ןריזיויטקודָארּפ וצ ךיז ידכ
 ,רענריבניילק עטמירָארַאפ ןופ רעדניק ןעוועג ןענייז ץוביק ןיא ןשטנעמ

 ַא .טעברַא ןופ םָעֹט םעד טכוזרַאפ לאהשי ץרא ןיא טשרע ןבָאה סָאװ

 ןיא .טרעגנוהעג ךס ַא טָאה ןעמ ןוא סנגער ןלַאפעג ןענייז רעטניוו ןצנַאנ

 ןיב ןעמ טָאה סעקטַאלַאּפ עטצענעגכרוד יד ןיא ןוא קַארַאב-סע ןסיורג

 "יצוביק יוה, ןגעוו ןוא עביל עיירפ ,קיטילָאּפ טריטוקסיד טכענ עבלַאה
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 עג ןעמ טָאה לייוורעד .ןבעל ןויטקעלָאק ןופ טלַאהניא םעד ןנעוו --
 -ענ זיא רעדלעפ ײד ןיא ,עקטַאלַאּפ ַא ןיא ןשטנעמ ריפ-יירד וצ טניואוו

 {ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ןוא ןטָאי שגנוי קיצכַא יד ןופ רענייק ןוא סַאנ ןעוו
 ןביֹוהוצנָא יוזַא יו טסואוועג טינ טָאה ,רעגַאל ןרעביא טיײרדעגמורַא ךיז
 | .ןייז עיינ סָאד ןוא עביל עיירפ יד

 -נסקַאװ עריא ליונק ןייא ןיא טרעטנַאלּפענפיונוצ ךיז ןבָאה ןתור ייב
 טָאה ץוביק רעד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ-טלעװ יד ןוא ןרעגַאב עשלדיימ עקיד

 ףיוא ןפרָאוװעג ךיז טָאה ,קידלודעגמוא ןעוועג זיא יז .ןזייל טלָאװעג ָאד !
 ןגער .רעד ואוו ,קַארַאב-סע ןסיורג ןיא ןפַאלעג ןטימניא זיא ןוא רעכיב
 ןטנװַא יד ןיא זיא םלוע רעד ןוא ךַאד םענעכעלב ןרעביא טקױּפעג טָאה

 יד .'ס'ארוה , עקידתובהלתה וצ ןעגנומיטש עשילָאכנַאלעמ ןופ רעבירַא

 ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,ןועמש ןטיובעג-טסעפ ,ןכיוה ןופ טייהנזעוונַא
 רעטבילראפ רעטסיירדמוא ןייז .טקיאורַאב יז טָאה ,ריא וצ ןעמוקניירַא
 ןרמוא ןקידלּפַאצ םעד טליטשעג ןוא סנטייוורעדנופ טעלנעג טָאה קילב
 ןטלַאהעג ןוא ןובשח ןייק ןבעגענּפָא טינ ךיז יז םָאה תליחת .ףונ ריא ןופ
 ךיז יז טָאה הלַאב רעבָא .טנעמַאמ ןופ זירּפַאק ַא רַאפ ןעננופערט ערעייז
 ןייז ףיוא קידלודעגמוא יז טרַאװ טעברַא רעד ךָאנ ךיילג זַא ,ןעזעגמורַא
 | | .ךוזַאב

 טציא ןיא רע .ווירב עטפָא ןעמוקַאב ןַאד יז טָאה ןענימינב ןופ
 -ראפ ןעוועג רע זיא ןליוּפ ןיא ןטייצ-הרשכחה יד ןופ ךָאנ .קמע ןיא ןעוועג
 -ָאלָאק ַא ןיא קעװַא ךיילג רע זיא דנַאל ןיא קידנעמוק ןואיריא ןיא טביל

 ןיוש .טפַאשטריװדנַאל ןיא ןרוזילַאיצעּפס וצ ךיז ידכ ,הצובק רעטריזינ
 ןבָאה רשפא .חלפ רתמא ןַא ןרעוו ןופ טמולחעג רע טָאה ץראל-ץוח ןיא
 ךיוא רעבָא ןסױטשענּפָא טינ םיא טָאה יז -- ןעגנויצַאב ערעייז ךיוא
 ףיוא ןטכילפרַאפ ךיז לָאז רע ,וצרעד טריפעג -- טגָאזעגוצ טינ טשינרָאג
 תובהלתה טימ ןבירשעג טָאה רע .ףרָאד ןטייו ַא ןיא טעברַא רֶאי ייווצ
 עסייוו יד ןנעו ,סעקנָאל עטרעסַאװַאּב ןוא רענעטרעגנייוו עגנוי יד ןגעוו
 ןגעו טשרקיערעד ןוא געט ערָאלק ןיא טעז ןעמ סָאװ ,גרעב ןדריה-רבע
 יד ףיוא ןעמוקַאב ןכָאװ עכעלטע טניז טָאה רע סָאװ ,תודרּפ ייווצ יד
 יו תודרּפ יד ןיא טבילרַאפ העמ ןיא רע זַא ,ךיז טכַאד .טנעה ענעגייא
 ָאד ייז ןביוה טָא .ןעמוקקירוצ רע טעװ ףוס ?לכ פוס רעבָא ...?ריא ןיא
 -רַאֿפ טוג ןעמ ןעק תומהב טימ ןוא ןטרָאג לקיטש ַא ןכַאמ וצ ןיילַא ןָא
 טמוק לייוורעד ןוא .ןטסינָאלַאק יד ןֹופ םיסחרּפ יד ןיא ןרעקַא םייב ןעניד
 ַא טנעייל ןוא ?טעב ןפיוא יז טניל סנטסיימ .טנווֶא ןדעי ריא וצ ןועמש
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 ןיידַא טקוק ןוא ךעלב-ןיזנעב ןקידייל ַא ףיוא סנסופוצ טציז רע ןוא ךוב

 ַא טלַאהַאב ןגייווש ןייז .טנַאח ןייז ןָא יז טמענ לָאמלִייט .גנוטייצ ַא ןיא

 רעמ ריא טרינַאּפמיא סָאװ ,הרובג ענעטלַאהעגקירוצ ןוא תונשקע עפיט

 ,טסייוו ןוא טרעבָארעד ךיז טליפ יז .סָאטַאּפ רעקידוװעדערַאב סנימינב יו

 רָאנ ?טינרָאג רע טגערפ סָאװרַאפ .טנַאזענּפָא טשינ יז טלָאװ םיא זַא

 ךיז סעװ ןעמ ןעוו ,רעמוז ןקידנעמוק ןגעוו ץרוק רע טדער לָאמטעכנַאמ

 ןפיוא ןצעזַאב רשפא ךיז ןעמ טעוװ דעטעּפש ןחרבכ ןיא ןטעברַא ןעמענ

 רעקילָאמַא רעד ןופ תֹוברוח יד ןופ טייו טינ ,ןדָאב ןטנקירטעגסיוא

 ...הירסיק ||

 םעד ןענעקירט םייב ןטעברַא ןביוהעגנָא ןועמש .טָאה טייצ-גנילירפ

 ןוא ענעשַאװעגמורַא ןִא ןענַאטשעג תור זיא ןטכַאנרַאפ יד .ןיא .ּפמוז

 רע יװ טקוקעג ןוא טלעצ ריא ןופ ?ריט ןטנפעעצ םייכ ענע גָאװצענסיױא

 "עקַאנ בלַאה ַא טנַאּפשענ טָאה רע .דלעמ ןופ געוו ןקידמַאז ןרעביא טיינ

 -ַאב ןטסאק-טסורב ןוא סעציילּפ עטיירב יד ,רעטנערבענּפָא ןַא ,רעט

 רעקיּפמוז ,רעטצירּפשעצ ןופ ןקעלפ עטנקירטרַאפ ,עצרַאװש טימ טקעד

 טצנַאלגעג טָאה ןעלסקַא ענייז ףיוא לדיר רעטקנעוושעגּפָא רעד רָאנ .הרע-

 וצ םרעהעג טָאה רע .ןֹוז רעקידנעייגרַאפ רעד ןופ ןייש ןכעלטיור ןיא

  ןפיוא ,רעטעברַא-ּפמוז הרבח יד ןפורעג טָאה'מ יוװ ,"ןסומַאשזד , יד

 ןצנַאג א ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסקָא עשיבַארַא עדליוזבלאה יד ןופ ןעמָאנ

 -חנבל ןסייו ַא ןיא ,לָאמנייא .עטָאלב ןיא ןדלַאה ןזיב טלבוטענ גָאט

 ךיז ןבָאה ייז .גרעב עטנעאנ יד ןיא טריטענקעװַא םיא יז טָאה ,טנווא

 ןופ ןסקַאװעגסױרַא זיא סָאװ ,םיוב-רעסקָאב ןדליוו א רעטנוא טניילעג

 ץלַא ךָאנ זיא רע .ןזלעפ יד ןשיוװצ ,ןדָאב לקיטש טסערּפעגנייא ןַא

 :םמירַא עטסעפ ענייז טעלגעג טָאה יז .טסיירדמוא ןעוועג

 : וי 4 ביל ךימ טסָאה --

 .םמיוזַאב ,ּפמוז רעקידנגייווש ,רעצרַאװש רעד ןנעלענ זיא טנסופוצ

 עקידנעייטש ןופ דנַאר ןפיוא ןזָארג עכיוה ,,ענעסקאוועצ-דליוו טימ

 ךיז טָאה טעשטעמ ןשיבַארַא ןַא ןופ ןָאקלַאב רעדנורי רעד .סעקרעיזַא

 טכייל טָאה רעטייױװ .טכַאנ רעד ןופ טייקסייוו רעד רעביא טנכייצעג

 ןגיוא םתור ןיא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןענועמש .םי רעיולב רעד טמורבעג)

 .טרעפטנעעג טָאה רע .טלעוו רעקימורַא רעד ןֹופ טייקנייש יד ךיז טלניּפש

 :ןדיישַאב ןוא ליטש

 ..1 ָאי --
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 ןענייז סָאװ ,טנעח ענייז .סמירָא ענייז ןיא ןעמונעג יז טָאה רע ןוא
 -ענוצ יז ןבָאה ,שזַאנערד ןיא סעדורג עקיד ןדיינש וצ ןעוועג טניואוועג
 .קיטייוו ןופ ןָאטעג יירשעג ַא שזַא טָאה יז זַא ,קרַאטש ױזַא טקירד

 רעטכעוװ- טכַאנ רעד רָאנ ןוא גָאטרַאפ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ייז
 רעביא טכיילשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סנטָאש עסַאלב ערעייז ןעזעג טָאה
 טרעטעלקעג ןֹוא ,רענטרענ-ןימסַאשז יד ןשיווצ עקשזעטס רעקידמַאז רעד

 | .ןטלעצ עקידנעלמירד יד ןופ ןסונָאק עיורג יד רעביא
 גרעב ןוא רעדלעפ יד ןיא עביל ךס ַא טכַארבעג טָאה רעמוז רעד

 -עגנָא ךיז טָאה וצ-רעטניוו םוצ .ּפעק יד ןיא גנונַאּפשטנע עטכייל ַא ןוא
 תמאב םזינויצ רעד טזייל :םלוע ןשיווצ גנולסיירטפיוא עטסנרע ןַא ןביוה
 ןפמעק ,טפַאשלעזעג עשיטסינומָאק 8 ןעיוב ןעמ ןעק יצ :?עגַארפ-ןדיי יד
 -ַארַא ןגעק ןטעקיּפ ףיוא ןייטש קיטייצכיילג ןוא םזילַאירעּפמיא ןגעק
 עלַא ןופ סעיצַאטנַאלּפ יד ןיא טמַארטשעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עשיב
 | ? תוירבדמ עטייוו ןופ ןוא דנַאל ןקע

 סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ןופ ליונק רעצנַאג רעד ןעמואוושעגפיוא זיא'ס
 עשיבַארַא ,עגַארפ-ןדיי :עניטסעלַאּפ עניילק סָאד ,ץענ ַא יו ,םורַא טלקיוו
 ךָאנ .םזילאירעּפמיא ןוא ןעמעלבָארּפ עלַאינָאלַאק ,גנונעװַאב עלַאנָאיצַאנ
 ןֶא ןסָאלשעגנָא ןועמש ךיז טָאה ןשינעטכַאיט ןוא סעיסוקסיד עגנַאל
 עטריצילּפמַאק יד רַאפ גנוזייל ןייא טקורעגסױרַא טָאה סָאװ ,עּפםורג רעד
 -טנַא ןייז טסולפנייאַאב תור טָאה קפס םוש יב ,ןוא .םזילַאיצַאס :ןגַארפ
 7 ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא גנולקיוו

 ןשיגָאלָאעדיא ריא ןיא ןענועמש ןפָאלעגסיורָאפ יז זיא הליחתכל
 -עג רדסכ זיא יז .ןעגנוזייל עקידנדיינש ןוא ןעיידיא עמערטסקע וצ ּפָאלַאג
 טכארבעגּפָארַא ואוו-ץעגרע ןופ יז טָאה סָאד .רעלַאקידַאר טירש ַא ןעוו
 עיירפ ןיא טרידוטש םיא ןוא ?לַאטיּפַאק-ץנַאניפ , דנַאב ןקיד סגנידרעפליה
 ןליפַא .עקַאטַאתחדק רעד ךָאנ שדוח ןדעי טַאהעג טָאה יז סָאװ ,נעט
 .?אװעגמורַא ךיז טָאה "...עפוטש עטצעל יד --- םזילַאירעּפמיא, סנינעל
 םוצ טקעװשטעגוצ טָאה ןועמש סָאװ ,?שיט םעניילק ריא ףיוא טרענ
 ,ּפולס-טלעצ

| 
 יז ןבָאה סע .טלָאװעג טינ יז טָאה ץוביק םעד ןזָאלרַאפ רעבָא

 טימ טָאה ןעמ סָאװ ,טּפַאשטריו עניילק יד וויטקעלַאק םוצ ןדנובעג
 יד ,טצנַאלפרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,ןטרַאג רעד ,טּפַאשעגנייא ימ סיורג
 -רַאֿפ יד ןוא טיובעגפיוא טנעה ענעגייא יד טימ טָאה ןעמ סָאװ ,ןקַארַאב
 / ןיא ןעמייח יד ןופ .ןעננונעּפַאה ןוא ןדייל עמַאזניימעג ןופ טייהנעגנַאנ
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 ןוא םזיטימעסיטנַא ,גנומערָארַאפ ןנעוו תועידי ןעמוקעגנָא ןענייז ןליוּפ

 "תולתשמ , יד ןיא .רעפרעד ןוא ןעיײסָאש טיובענ ןעמ טָאה ָאד .טָאקיאב

 לב פוס ךיז ןלָאז ואוו ןוא .ךעלעמייב עקניגנוי טצָארּפשעגסױרַא ןבָאה

 - ? ןסַאמ עשידיא יד ןָאטניהַא ףוס
 ךיז רע טָאה ןבעל ןוא בייל טימ .םילשורי ןייק קעוֶוַא זיא ןועמש

 -רעביא ױזַא טקנוּפ .טעברַא רעשיטילָאּפ רעלַאגעלמוא רעד ןיא ןפרָאװעג

 ןוא ץוביק ןרַאפ טעברַאעג טציא זיב טָאה רע יװ ןסיברַאפ ןוא ןבעגעג
 רעד ןופ גנוזייל ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ -- ?דנַאל ןופ יובפיוא,

 ןגעק טעברַאעג טציא רע טאה -- ךיא םענעגייא ןייז ןופ ןוא ענַארפ-ןדיי

 ןיוש טָאה רע סָאװ -- לארשי ץרא ןיא קרעוו ןשידיי ןגעק ןוא םזינויצ

 -ענש ַא וצ געװ ןפיוא גנורעטש ןוא עיזוליא עכעלדעש ַא רַאפ ןטלַאהעג

 -רַאפ עמייהעג ףיוא ןּפָאלעגמורַא זיא רע .עיצולָאװער רעלַאיצָאס ,רעל

 רעטעברַא עשיבַארַא טימ ןעננויצַאב ןּפינקוצנָא טימאב ךיז ,ןעגנולמַאז

 .עדנַאנַאּפָארּפ טכַאמעג ןוא "רוטַארעטיל , טליײטרַאפ ,ןטסילַאנַאיצַאנ ןוא

 פיפענ ַא טשרעהַאב םיא טָאה ןטנוװָא עיירפ ,עקינייוו יד ןיא רעבָא

 ןופ לביטש-רעלעק גנע ןַא ןיא ,?טעב ןייז ףיוא קידנגיל .טיײקטסוּפ ןופ .

 ןופ םיִדָאֹפ רעד זא ,טכאדענ םיא ךיז טָאה ,לַאטרַאװק רעמילשורי ַא

 ןעשעג ןוא ןרָאװעג ןסירענרעביא ואוו-ץיגרע זיא ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןייז
 ןיא ,ָאד .ןתור טימ טנגעזעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טנווָא םענעי ןיא סע זיא

 .טעברַא רעשיטילַאּפ רעסיוא טינרָאג רע טָאה ,םילשורי

 ןכָאװ עטלייצעג םיוק .םורַא םישדח עכעלטע ןיא ןעמוקעג זיא תור

 -עגרעבירַא ןענועמש טָאה יײטרַאּפ יד --- ןעמַאזוצ טניואוועג ייז ןבָאה

 :ןטסערַא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןַאד .טָאטש רעטייווצ ַא ןיא טקיש
 ןעמ טָאה ,הסיפת ןיא ןסעזענ יז זיא --- יירפ רעד ףיוא ןעוועג רע זיא

 סע ךיז טָאה יױזַא .טריטסערַא ןרָאװענ רע זיא -- טזָאלענסױרַא ריא

 ןעוו ,למרכה-רדה רע'הפיח ןְפיֹוא ןָאפ רעד טימ השעמ רעד זיב ןניוצעג

 | | .דנַאל ןופ טקישעגסיױרַא םיא טָאה ןעמ

 28 לֹא ר

1 
 ןרחא ףתוש-רעמיצ ןייז ןיוש זיא ,םייחא ןעמוקעגנ זיא ןועמש ןעוו

 -ענ טָאה ןוא ,ערדלָאק רעד ןיא טיירדעננייא ,טעב ןיא ןגעלענ קַאלירג

 ,ריט רעֶד ןופ ּפירקס ןקירעזייה םעד קידנרעהרעד .טעּפָארכעג קַאמש

 וויטקניטסניא לב תישאר ןוא ןניוא ענעקַארשעצ ןָאטעג ןפע ןַא רע טָאה
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 5523 טָאה רעכלעוו ,רענייזקעו םוצ טנַאה עטכער יד טקערטשעגסיוא

 טָאה ןַאד .העש רעירפ רעקיזָאד רעד ןיא ןעננילק וצ העדב טָאהעג טינ

 :עמיטש רענעפַאלשרַאפ ַא טימ ןָאטעג גָאז ַא ןֹוא טקיאורַאב ךיז רע
 | !ווירב א ריד רַאפ טכַארבעג טָאה רעצימע ---
 -מוא -- סערדַא רעד ,עינעמור ןופ ןעוועג זיא עקרַאמ-טסָאֿפ יד

 טָאה טרעוװנָאק ןטנפעעג ןיא .סתור טפירש-טנַאה יד ןוא טנַאקַאב
 ,ןעוועג עידומ םיא טָאה יז ןכלעוו ןיא ,עלעטעצ ןיילק ַא ןענופעג ןועמש
 -רעבירַא ךיז טפָאה יו רעבָא ,ץנַאטסנָאק ךרוד סיױורַא יז טקיש ןעמ ןַא
 ןפיוא ןיהַא םיא טביירש יז .זירַאּפ ןייק טרָאד ןופ ןוא ןיוו ןייק ןּפַאכוצ

 רעטרעוו רַאּפ יד טעװ רענעי זַא ,טּפָאה יז ןוא ןטנַאקַאב ַא ןופ טערדַא
 , ...ןגרָאזַאב סנטייצַאב

 קרַאטש ןעװעג זיא יז .ןעמוקעג יז ןיא םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא
 ןועמש .ןרָאװעג רעקיטייצ ןוא רעלופ זיא רעּפרעק ריא ןוא טנערבעגּפָא
 ואוו ,ןירַא ??עטָאה , ןיא ךיילנ לַאזקָאװ ןופ ןריפוצ טכארבעג יז טָאה

 ץֶּלֵא טמוק סע רעװ טרילָארטנַאק טינ לָאמנייק טָאה תיבה-לעב רעד

 ןוא רעמיצ ןרעביא טרעטנָאלּפעג ןורהא ךיז טָאה טכַאנייב טעּפש .ןיירַא

 ןזָאלרעביא טלָאװעג ןה טָאה רע ;ןָאטוצניהַא ךיז ואוו טסואוועג טינ

 וצ טמעשעג ךיז טָאה רע יא ןוא ניוא ףיוא גיוא ןענועמש טימ ןתור
 ץעגרע ןפָאלש ןייג וצ ןמוזמו ןכומ זיא רע זַא ,שינערעהוצנָא ןַא ןבעג

 ןטשרע םוצ ןכירקניירַא טנעקעג דימת ןעמ טָאה "לעטָאה , ןיא' .שרעדנַא

 (םיֹורֲאֹפ תעל תעמ ַא ןדלעמ קידנזומ טינ ,טעב ןיא ןטנַאקַאב ןטסעב

 :עיצאוטיס רערעווש רעד ןופ ןפלָאהעגסױרַא םיא טָאה תור

 יז טָאה -- ?טעב ןיא ץַאלּפ ןייד ןטערטּפָא טנייה רימ טסעוו --
 טימ ןּפָאלשעגנָא גונעג ןיוש ךיז טסאה -- סיזירעקוצ טדערעג םיא וצ

 | :ו | ...| ןענועמש
 -םיה א .םירובד ינימ עכלעזַא ןופ טלטיורַאפ שזַא ךיז טָאה ןרהא

 קידנענעק טינ ,ןכַאז ענייז ןיא טלבארנענמורַא ךָאנ רע טָאה עלייוו עש

 טָאה ףוס םוצ .םורַא טכֹוז רע סניױזַא סָאװ ,ןענַָאמרעד ךיז ןפוא םושב

 .ןבש א וצ ןפָאלש קעװַא זיא ןוא רעגנייז-קעוו ןייז רָאנ ןעמונעג רע

 ,טכיל סָאד רעירּפַא קידנשעלסיוא טינ ןָאטעגסיױא ךיז טָאה תור

 ןיא ןבעלנעמַאזוצ ןצרוק רעייז תעב טייהניואוועג ריא ןעוועג זיא סע יו

 קידנלעוו יו ,רעמיצ ןרעביא טיירדענמורַא ךיז יז טָאה עלייוו ַא .םילשורי

 -ענַאב ריא ןיא ייס .רעדילג עטקידנורַאפ ,עטזיױלבטנַא עריא ןזייוו םיא

 ,גנורעדנע עקרַאטש ַא טליפעג ןועמש טָאה ןדער ריא ןיא ייס ןוא ןעמ
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 גני א ןופ טײקנטלַאהעגקירוצ עקידוועמעש ריא ןדנואוושראפ זיא'ס

 זיא יז ןרענַאב עריא רעכעטרַאפ ןביז רעטנוא טקעדראפ סָאװ ,לדיימ

 -ניירַא ןוא זדלַאה ןייז םורא סמירָא .עריא ןפרָאוװרַאפ ,םיא וצ ןעגנַאגעגוצ

 | | :ןײרַא ןגיוא יד ןיא טכַאלעג

 ? ןפָאלש ןייג טינ ךָאנ טסליוו ט--

 ,עטקיטעזעגנָא ןוא עדימ ןנעלעג ןענייז ייז ןעוו ,טכַאנייב טעּפשי

 "רעד ןוא ןטפַאשטנַאקַאב ןנעוו ןלייצרעד ןביוהעגנָא גנולצולּפ יז טָאה

 ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,רָאי רָאַּפ יד רַאפ טכַאמענ טָאה יז סָאװ ,ןעגנורַאפ

 -ךרד ןגעװו יו ,טעמכ טלַאק ,סָאטַאּפ ןָא טדערעג טָאה יז .ןעזענ טינ

 יז יו ױזַא ןעננולקעג רעטדעוו עריא ןבָאה ךָאד ןוא םינינע עקידכנא

 ךיז טָאה יז .ןיילַא ךיֹז רַאפ רשפא ,ןעוועג הדותמ ןצימע רַאפ ךיז טלָאװ

 יז .זיא ,הסיפת ןופ לָאמנייא קידנעיײגסױרַא יו ,לוק ןפיוא טנַאמרעד

 טָאה יז ?ייוו ,רוחב ַא ןופ רעמיצ .וויטַאריּפסנָאק ַא ןיא ןפָאלש ןעננאגעג

 יז זיא ךָאװ ַא רעכעה ןוא .טלעג-חריד ןייק ןלָאצ ןיילַא טנעקעג טינ

 ןַאד ..טינרָאג םיא וצ יז טָאה טליפענ רעבָא .םיא ייב ןבילברַאפ ןיֹוׁש

 ,לסיב ןיילק ַא רָאנ .טַאהעג ביל ?ֿכיבַא טאה יז ,סָאװ רוחב ַא ןעוועג זיא

 יז םָאה ךָאנרעד .ןענועמש ךָאנ טקנעבעגנ יז טָאה טכָאמעד ךיוא לייוו

 עקילעפוצ טימ לָאמ עכעלטע ןבעגעגּפָא ךיז ,קידנעיײגײברַאפ ,ױזַא רָאנ |

 טָאה ףיש ןפיוא ןוא ,ןגר ָאמ ַא ןָא ןוא ןטכענ ַא ןָא ,ןטייקיניילק -- ןטַאי

 ןיא רָאנ רעבָא .רֶעה רערעטלע ןַא םעּפע טעּפעשטענוצ ריא וצ רֵאנ ךיז

 טנגעזעג טינ וליפַא ךיז טָאה יז .ןעגנַאגעג םיא טימ יז זיא רַאב-ספיש

 י | | ...םיא טימ

 -עג טינ טרָאװ ןייא ןייק ,רעטערומכעננַא ןַא ןגעלעג זיא ןועמש

 טּפַאכעג .לָאמַאטימ ךיז טָאה יז .טלעטשעג טינ ענַארפ ןייא ןייק ןוא טנָאז

 .םעטכישעג עטרעטנַאלּפרַאפ עריא ןסירעגרעביא ןוא

 .ןרעטש ןרעביא ןָאטעג טעלג ַא םיא יז טָאה --- ?ריד זיא סָאװ ---

 | .. טינרָאג ---

 ? ןייב טסיב ---
 .ןיינ ---

 ? טינרָאג וטסגָאז סָאװרַאפ ָאט ---

 | | ? ןגָאז וצ ןעד ךיא בָאה סָאװ --

 ,עדמערפ ןוא עטרעטייוורעד -,קידנגייווש ןגעלעג ייז ןענייז עלייוו א

 טָאה ךָאנרעד .ייז ןשיווצ ןסקַאװעגסױא טנַאװ ַא גנולצולּפ טלָאוװ'ס יו

 ןוא ,ןרָאװעג זנורב :ןענייז ייז יאמלה !םורחרַאּפ א טּפַאכעגמורַא ןדייב
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 טייצ רעד רַאפ יו ,רעירפ יז טנָאנ ױזַא ןייז וצ ןליוו רעקרַאטש ַא
 ןלָאז סָאװ ,רעטרעוו טכוזעג טָאה ןועמש .ןעשעג טינ טשינרָאג טלָאװ
 יו טלעטשענפיוא ךיז טכירענמוא טָאה סָאװ ,טייקדמערפ יד ןשיוורַאפ
 סָאװ ,טפַאשקנעב ןייז ןגעוו ןלייצרעד טלָאװעג ריא טָאה רע .חציחמ ַא
 ןענבנג ןתעב טינ ,ףיש ןפיוא טינ ,ןשָאלעגסױא טינ לָאמנייק ךיז טָאה
 טעטש עדמערפ רעביא טלעג ןשַארג ַא ןָא ןשינעלגָאו ןוא ןצינערג ייד
 ץלַא ךָאנ טָאה טכוזרעפייא ןופ ליפעג עלעקנוט סָאד .רעבָא .רעדנעל ןֹוא
 -ָאלבעגפיוא ןא יו טרעקַאלפעצ ךיז זייוונטונימ ןוא טעילטעג ןסיברַאפ
 עטשרע יד טָאה יז .ליֹומ סָאד ןענעפע ןזָאלעג טינ ןוא ,קנופ רענעז
 :ןביוהעגנָא

 טדערעג יז טָאה -- ןועמש ,רימ ףיוא זייב ןייז טינ טספרַאד וד -- }
 ...ןבעֶל ךָאנ קיטשרוד ןעמ טרעוװ הסיפת ןיא זַא ,ךָאד טסייוו וד --- ליטש
 ַא סעּפע ןיא קיטעמוא ױזַא ןרָאװעג לָאמלײט זיא ןטנװָא יד ןיא ןוא
 טינ עצנַאג געט טָאה ןעמ עכלעוו ןֹופ ,לסענ רעמילשורי ַא ןופ רעלעק
 ,ןבעל ןצימע טימ טזומעג טָאה'מ ןוא ...זָאנ יד ןקעטשסיורַא טרָאטעג
 ןפיול ןרָאי יד זַא ,ליפעג ןקידנקי ירד ןופ ןעיירפַאב םוצ ךיז ידכ רָאנ ןיֹוׁש
 עביל ןָא ןוא דיידפ ןָא קעװַא

 ײנסָאדנופ יד .ךיז וצ טעילוטענוצ ןוא .ןעמונעגֿמורַא יז טָאה רע
 צ עקידתונשקע ענרומכ ןייז ןעוועג רבוג ןבָאה ןרעגַאב עטכַאוװענפיוא
 .טסבלעז ךיז ןופ לייט ַא יו טליפעג .יז רע טָאה רעדיוו .טײקנטלַאהעגקיר
 :רעטכעלעג ןטכייל א טימ ןיוש טנערפעג תור טָאה םעדכָאנ ןוא

 ?טַאהעג ןצימע ָאד טסָאה וד ...?וד ןֹוא ---
 ןקידתונכש ןיא ךיז טָאה ןפָאלשנייא םייב ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןעוו

 -ורב ןביוהעגנָא רעסַאװ סָאד טָאה ןַאד .רעגייז סנרהא ןעגנולקעצ רעמיצ
 -ןנרָאמירפ ןכעלנעט-נָאט ןייז ןעמונעג טָאה ןרהא .ןרער יד ןיא ןעמ
 ,קנורט
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 גונעג .ךיז ןענעדרָאנַײא ןגעו ןגרָאז ןעמונעג ייז ןבָאה סנגרָאמוצ
 תור .טגָאמרַאפ טינ עדייב ייז ןבָאה רעמיצ ןגייא ןַא ןעגניד ףיוא טלעג
 רעירּפַא טָאה יז .ןעמאזוצ ןעניואוו ןייג וצ טגַאיעג טינ ךיוא ךיז טָאה
 עטלַא ןַא ןענופענסיוא יז טָאה ??יוולעב , ןפיוא .זירַאּפ ןקוקנָא טלָאװעג
 .ןבײלקניירַא ריא וצ לייוורעד ךיז לָאז יז ןבילבעג זיא'ס ןוא עטנַאקַאב
 .ןעז ןעמ טעװ ,ןטעברַא עדייב ןלעװ ייז זַא ;

 גס*

= 4 



 ייווצ ?טיּפַאק

 טגַארגימע ןַא ןופ םיורט רעד

 .זיא ןועמש .ןעמַאזוצ טניואוועג טינ ךָאנ ייז ןבָאה רעמוז ןטימניא

 ךיז ןָאזעס רעד טָאה ןסערּפ םייב :זָאלטעברַא ןעוועג טייצ ?לקיטש ַא
 ַא ןגירק וצ ןעוועג רעווש זיא ןריּפַאּפ-טעברַא ןָא ןוא טקידנעעג טָאהעג

 רַאפ ןטעברַא ןביוהעגנָא רע טָאה הרירב תילב .שרעדנַא ץיגרע ץַאלּפ

 ,"רעינַאסַאפ , א ייב ?קניוו ַא ןוא ןישַאמ ַא ןעגנודעגּפָא טָאה רע :ךיז
 .םרעטעווס ןטעברַאסױא ןעמונעג ןוא "זיוח , ַא ןופ לָאװ ןעמונעגסױרַא
 | / .ןובשח םענעגייא ןפיוא

 רעייז ןעגנַאגעגסיױא ָאװ יד םיא זיא ילוי ןטימ ןופ גָאט םענעי ןיא

 ךָאנ ןיירַא "זיוה , ןיא ןפיול םוצ קשח ןייק טַאהעג טינ טָאה רע .ירפ

 סָאװ ,ןתור ףױֵא סָאנ ןיא ןטרַאװ וצ ןסָאלשַאב  ןוא לַאירעטַאמ םעיינ

 טשרע .עילעטַא ןייז ןופ טייוו טינ ,ןַאטנָאמלינעמ .ייב טניואוועג טָאה

 ' טאהעג טָאה רע .טעברַא רעד ןופ ןעמוקקירוצ יז טנעלפ ןביז רענייזַא

 רַאװלוב ןטיירב ןרעביא טיירדעגמורַא ךיז ןוא העש עיירפ עכעלטע

 ,םלוע םעד טכארטַאב ןֹוא רעזייה-עפַאק יד ןיא טקוקעגניירַא ,ליוולעב

 -ָאּפש .סעדנַארעװ עטנפעעצ יד ןיא ,ריב סלפוק ייב ןסעזעג זיא סָאװ
 זַא ,טנובשחענסיוא ?ייוורעד רע טָאה ,טסַאּפ ןוא טסוּפ ױזַא קידנריצ

 -ַּפִא ןזייוַאב רע טעװ ,ןכָאװ עכעלטע ךָאנ ןעיצנָא טעװ ןָאזעס רעד ביוא

 קנַארפ רַאּפ ַא טרָאּפשענּפָא ןבָאה טעװ ,?עטָאה ןֿסלַא ןיא תובוח ןלָאצוצ
 .ןעמאזוצ ןתור טימ רעמיצ שיטייל ַא ןענניד ןענעק ןוא

 ּתַאלק ַא רעצימע םיא טָאה --- ?ןועמש ,סעּפע ןעמ טרעה סָאװ ---

 ? ןיײרַא ךס א סעּפע טעברַא ןעמ --- עציילּפ ןיא ןטניה ןופ ןָאטעג

 רע ןכלעוו ,ןאמסדנַאלפ א ןעזרעד ןוא טיירדעגמוא ךיז טָאה רע -

 ,טרעהענ ןוא םירבח-לוש ןעוועג ןענייז ייז .ןפערט טפָא ץנַאג ָאד טנעלפ

 .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסינויצ .רעבלעז רעד וצ ,םייהױעדניא טלָאמעד
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 ןיק קעװַא זיא רע ;לארשי ץרַא ןייק ןעגנַאגעג טינ ןיא רענעי רעבָא

 -ייצכיילנ ךיז םָאה ןוא טמיטשענ קניל ןרָאװעג זיא רע ואוו ,זירַאּפ

 ןוא ?ַאטיּפַאק ןשיתיבה-לעב ,םענייפ ץנַאנ א ףיוא טעברַאענפיױרַא קיט

 .רעטעברַא עכעלטע טימ לקירבַאפ ןיילק ַא

 ןענועמש ןעמונעגנָא רענעי טָאה -- !ןעקנירטסיוא סעּפע םוק --
 ןענייז רימ !טסילַאטיּפַאק א ןרעוו סעּפע ךָאד טסייגנ וד -- םיֹרָא ןרַאפ

 ? סָאװ ,ךיז רַאפ תיבה-לעב ַא ןיוש

 ייב קידנציז ,ריב ןופ ןטּפוזעג ןועמש טָאה -- !ןקילג- יד ?חומ --

 ךיא ײּפש ,"עטרַאק, א בָאה ךיא ןעוו -- עדנַארעװ ַא ןופ רעטסנעפ ַא

 ! ןטפעשענ שקיזָאד יד ףיוא

 ַא טראפ וטסיב יֹוזַא ?רעסעב דיא םענעי יב ןטעברַא ןוא --

 ,טשינ וטסעברַא ,טינ וטסליוו ,וטסעברַא -- .וטסליוו ,ךיז רַאפ שטנעמ

 יב יי / .העד ןייק ! .טינ ריד טגאז .רעניי
 ןיוש טָאה רע שטָאכ ,טעברַא "רעינַאסַאּפ, ןיימ יו ךָאד עז ךיא --|

 ריב ןייז טקידנערַאפ ?ענש ןועמש טָאה --- ' ןענישַאמ ייווצ ענעגייא ענייז
 ןייק טינ ןוא תבש ןייק טינ ,טגָאירַאפ דימת ןוא טנָאלּפרַאפ קידנעטש ---

 ,ךַאפ רעניטסעלַאּפ - ןיימ .וצ ןיײגקעװַא ױזַא רימ ןעק ךיא ןעוו .?קיטנוז

 ַא העש קיצרעפ יד זיו צנַארּפ יד יו ןטעבר ַאּפָא ןוא ,טֶע ברַא-יוב וצ
 קי ...שטנעמ ַא יװ ןבעל ןוא א אוו

 ןטיירב א טימ טלעטשַאב ןַאמסדנַאל רעד טָאה = !ןטײקשירַאנ -
 -יולּפ יד ףיוא ּפָאק לקיטש ַא טָאה ןעמי זַא -- םלפוק עיינ ייווצ טסעשז

 ,ןלָאצסיוא ףיוא ןישַאמ ַא טמענ ןעמ .תילכת ַא ַא וצ ןייגרעד ןעמ ןעק' ,סעצ

 ןטעברַא ךעלסיב וצ ןָא טביוה ןעמ ;ןישַאמ עטייווצ ַא ןעמ טמענ ךָאנרעד
 "ןריּפַאּפ , ןוא ...טיירד ןעמ ,טריניבמָאק ןעמ ,ןלַאירעטַאמ ענעגייא טימ
 רעד זיא לפיוו ןוא ...!טלעג .רַאפ ץלַא ...טלעג רַאפ ןכַאמ ךיוא ןעמ ןעק
 | ר ? טלעוו רעד ףיוא ןרענלַאוװצמֹורַא ךיז רֹועיִׁש

 -עצ רעד ךרוד ןסירעגניירַא גנולצולפ ךיִז טָאה ףור רעקירעזייח ַא

 2 2 4 :סעומש םעד ןפירעגרעביא ןוא ריט רעטלַארּפ
 -עצרַאב ןופ ןסָאג יד ןיא ןטכַאלש ...,!דירדַאמ ןיא ןדַאקיהַאב ---- .|
 .-..ןופ עיצַאטס-ןַאב רעד ףיוא ךיז .טגָאלש ןעמ ..!ַאנאל

 סָאװ ,רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ רעטעּפָאטרַאפ ַא ןעירשעג טָאה ססָאד |

 ,טַאלב- טנווֶא רענענישרעד סָאװ:רָאנ א טימ ןפָאלענייברַאפ .קילייא ןזיא

 -.םינוק רעמ סָאוװ ןּפַאכרַאפ ֹוצ ידכ
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 טיײרּפשעצ . ךיז ,רעפיוקרַאפ ערעדנַא טגָאיעג -ךיז ןבָאה םיא ךָאנ

 ןעירשעגּפָארַא ןבָאה רעטעלב ערעייז ןופ ןוא ןעעפַאק ןוא ךעלסעג רעביא

 8 0 : :"ּפעק, עקיזיר
 ! עינַאּפש ןיא גירק-רענריב ---
 ! דירדַאמ ןיא דנַאטשפיוא רעׂשירעטילימ ---

 ..וַאנָאלעצרַאב ןיא עטעגרהעג רעטרעדנוה ---

 עַֿא ןיא .טגעה יד ןופ ןעגנוטייצ טּפַאכעג םלוע רעד טָאה סַאנ ןיא

 ןוא טריטוקסיד ,טנעיילעג טָאה ןעמ .ןעלמעזענ ןבילקעג ךיז ןבָאה 'ןקע

 ירַאפ ןועמש טָאה למוט םענַײמעגלַא םעד ןיא .תורעשה טגָאזענסױרַא

 = יש ר יא 2 : יי - .ןַאמסדנַאל ןייז ןרָאל

 ןוא רערעדנַא רעד ענייא טגלָאפעגכָאנ ןבָאה ןבַאנסױא-טנווַא יד -

 ןבָאה "ןַאשזיסנַארטנע,. ןופ :?ּפעק , יד .תועידי עיינ העש עדעי טכַארבעג

 "סיורא-ָארטעמ יד ייב 0 וַאוס ירַאּפ , ןופ ןטפירשפיוא יד ןעירשעגרעביא

 -רַאֿפ א ןופ ןעמיטש יד טכליזענּפָא ןבָאה ,סַאנ ןטייז עדייב ןופ ,גנעג

 יי :םלוע ןטלמַאז

 ..אקנַארפ לַארענעג םעד ףליהוצ ןרענָאינעל רענַאקָארַאמ ---

 | ! ָאקָארַאמ ןּפַאכרַאפ ןטסישַאפ יד --

 ורַא יד ןיא ןעגנורדעגניירַא ןוא טיײרּפשעצ ךיז ןבָאה תועידי יד

 ןבָאה ןטנַארגימע עטפדורעג ואוו ,לטרעפ-רעדנעלסיוא ןופ ךעלסענ עקימ

 טָאה ןגיוא עלַא ןופ .ןעמייה עיינ ערעייז טיובענ טיונ ןוא ימ סיורג טימ

 .קערש טימ טשימעג טייקירעניינ א טקוקעגסיורַא

 טָאה -- !רעוועג טליײטענסיוא ןעמוקַאב רעטעברַא עשינַאּפש ---

 | .רעביאנגעק ןופ לוק ַא טסיירטעג
 זיא רע ןעוו .סָאנ ןיא ןבילברַאפ ןועמש זיא טניוָא ןיא טעּפש זיב

 טָאה ,בוטש ןיא ןעוועג העש ַא יװ רעמ ןיוש יז זיא ,ןתור וצ ןעמוקעג

 טעברַאעג טָאה יז .ןָאטוצרעביא ךיז ןוא ןשַאוװוצמורַא ךיז ןזיווַאב ןיוש

 .ןסערדַא ףיוא ןפָאלעגמורַא יז זיא ןכָאװ עכעלטע .טפַאשטריוװ-זיוה ייב

 -טסניד ןכוז ייז זַא ,גנוטייצ רעשידיי רעד ןיא טריסנָאנַא ןבָאה סָאװ

 :ןעועג ענַארפ עטשרע יד זיא םוטעמוא רעבָא .ךעלדיימ

 : : ? לעזַאומדַאמ ,עטרַאק-טעברַא ןַא טָאה ריא --
 יי :גנוקידלושטנַא ומכ א ןעמוקעג זיא ןַאד ןוא
 ןלעמש ןרָאטקעּפסניא יד רעבָא ,ןעמונעגנ ןרעג ךייא ןטלָאוװ רימ ---

 ...רעכיז טינ ךיוא זיא עקשזרעיסנָאק יד ןוא .זיוה ןדעי ןיא ןיירַא

 יי .טינרָאנ טימ קעװַא זיא יז ןוא
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 -עג ךָאנ טָאה ,עריא םַאדַאמ יד .ץַאלּפ א ןענופעג יז טָאה ךעלדנע |
 ירפרעדניא ןופ ןטעּברַא ךעלדיימ-טסניד זא ,םייה רעטְלַא רעד ןופ טקנעד
 :ןתור וצ טדערעג רעבירעד טָאה יז ןוא טכַאנייב זיב

 רָאנ ךייא םענ ךיא זַא ,לעזַאומדַאמ ,ןיילַא ךָאד טייטשרַאפ ריא -- |
 -עילַאטיא יד .רעטכָאט עשידיי ַא ןציטשרעטנוא ליוו ךיא סָאװ רַאפרעדי

 | ...רענייז ןפיוא טינ ללכ ןקוק סגירענ

 ךיִז טָאה סָאװ ,רטרַאמנָאמ-רובָאּפ ןופ רחוס-רעטופ ַא ,ןַאמ ריא

 .פ5ב רעבושח ַא ןעוועג זיא ,זירַאּפ ןיא טעברַאענפױרַא קידהשקשינ רָאג
 -ןאמסדנאל א ,/עטעיסַָאס , א ןופ טנעדיזערּפ א ןעוועג זיא רע .,רעוט

 ןבָאה טָאטש ןייז ןֹופ ןטנַארנימע עשידיי יד סָאװ ,סע טסייה טפַאש

 רקיע רעד ןוא ןבעל םייב ןפלעה םֹוצ קיטייזנגעק ךיז ידכ ,טעדנירגעג

 ,רָאי קיצנַאװצ טימ טרעדנוה ךָאנ ףיוא םירבק טימ ןגרָאזַאב וצ ךיז ידכ'

 -הקדצ ריא םייה רעיינ רעד ןיא טצעזעגרָאפ ךיוא טָאה ןיילַא םַאדַאמ יד
 חיב ןרַאפ טעטימָאק-ןעמַאד ןופ דילנטימס א ןעוװעג ןיא יז :טייקיטעט

 ֶאַמ עכעלטע לָאז תור זַא ,טלָאװעג יז טָאה עקַאט רעבירעד .תֹומותי
 ןעו טכַאנייב רענייזַא ףלעוצ זיב בוטש ןיא ריא ייב ןביילב ךָאוו ַא

 / טכילפ ריא טליפרעד ןיוש יז טָאה בגא ךרד .ןעגנוציז יד ךיז ןקידנע סע
 | :רעטכעט עשידיי ןופ ןרעצישַאב םלֵא

 יד רעביא זירַאּפ ןיא ןעײרדמורַא טינ ךיז ףרַאד פדיימ גנוי ַא --

 - .בוטש ןיא ןציז וצ רעטניזעג זיא'ס ,ןסַאג

 ,ןטייקיניילק ענעדישרַאפ טנערפעגסיוא טָאה יז יו םעדכָאנ ןוא = |
  :;ןרעדנואוו ןעמונעג ךיז יז טָאה

 ץרא ןופ ןעמוקעג טנייז ריא ?ריא טנָאז ,לארשי ץרא ןופ ---
 ? ןירַאּפ ןיא לדיימ-טסניד ַא ןִייז לארשי

 ..עירָאלַאמ ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןיב'כ ---

 ןטימ טלקָאשעג קידנליפטימ םַָאדַאמ יד טָאה -- !יַאזיַא-יַא --

 / ? הַא ,ןּפמוז יד ןענעקירטסיוא טרָאד ןיוש ןעמ טעװ ןעוו --- ּפָאק

 : ןָאטעג ּפַאכ א ךיז יז טָאה גנולצולּפ ןוא

 !? ןטעברַא ןענעק טינ ףךָאד ריא טעוװ יױזַא ביוא ---

 תור טָאה --  !ןרָאװעג טנוזעג ןיוש ךיא ןיב ,זירַאּפ ןיא ;ָאד ---

 -שזַאװ ַא יא עירָאלַאמ ריא טימ ןכָארקרַאפ ָאד זיא יז זַא ,ןעזעגמורַא ךיז

 ,עטָאלב רענ
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 טָאה -- !לארשי ץרא ןייק ןרעקמוא ךָאד ךיז טעװ ריא רעבָא --
 ףױא ױזַא טָאלג טינ טזָאלרַאפ ןעמ זַא ,רעכיז ןייז טלָאװעג םַאדַאמ יד

 .דנַאל עשידיי סָאד קידנעטש

 טַאמילק רעד --- ןעוועג חיטבמ תור טָאה --- ךיז טייטשרַאֿפ ---

 | ,ןטייב לסיבַא רָאנ ךיז לָאז טרָאד

 לקיטש ןגייא ןַא רַאפ -- טצפיזעגּפָא םַאדַאמ יד טָאה -- אי ,ָאי --

 לָאמנייק וליפַא ןיב'כ .ליּפשייב םוצ ,ךימ טמענ טָא !ןדייפ ןעמ זומ דנַאל

 עלַאנָאיצַאנ יד ,טייטשרַאפ ריא ,רעבָא ,ןעוועג טינ עקטסינויצ ןייק

 וצ "שזדירב , א ףיוא ךָאו עדעי ךיא יינ ...עיִצידַארט ...ןטנעמיטנעס

 ןפיוק ףיוא טנווֶא ןופ הסנכח עצנַאנ יד ּפָא טיג סָאװ ,עניזוק א ַא רעניימ

 .. עניטסעלַאּפ ןיא דדע

 טימ רעטּפַאזעגנָא ןַא רעמיצ ןיא ןתור ֹוצ ןלאפעגניירַא זיא ןועמש

 -עגסױרַא רע ןיא לעוװש ןפיוא ךיילנ ,סַאג רעד ןופ טייקיאורמוא רעד

 | ; ןרָאפ
 ? עינַאּפש ןופ ןסעיינ יד טרעהעג טסָאה --

 יד | טֿפויצרעד ריא טָאה רע ןוא טרעהעג טינ טשינרָאג ןופ טָאה יז

 .סַאג ןיא ןדער ןשטנעמ סָאװ ןוא ןעננוטייצ יד ןופ תועידי

 .ןעגנורּפשעגפיוא יז זיא --- ?עיצולָאװער ַא --
 ,טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ טרָאד ןליוו ןלארענעג יד זַא ,סיוא טעז ,ןיינ ---

 רעטעברַא יד .ןלַאװ עטצעל יד ייב טגיזעג ךָאד ןבָאה "עקניל , יד םירָאװ

 .ײמרַא רעד ןנעק ךיז ןגָאלש ןוא גנוריגער רעד ןופ רעוועג ןעמוקַאב ןבָאה

 ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה -- ?עינַאּפש ןייק רָאנ ןעמ טרָאפ רשפא --

 | | . .טסנרע בלַאה

 רּפָארּפסקע, טנעלפ יז -- טיורבטנוװַא טכַאמעג טָאה תור זיב

 עריא ףױא ןעגנַאנעג זיא ענעי תעב ,עטתיבהילעב ריא ייב "ןריא

 ערעדנַא ןּוא זעק לקיטש ַא ,רעטוּפ ?סיבַא ,ןעגנוציז ןוא טשזדירב

 עיצַאוטיס רעשיטילָאּפ רעד ןנעו טסעומשעג ייז ןבָאה -- ןטייקיניילק

 רעשינַאּפש רעד זַא ,ןסָאלשַאב קימיטשנייא ןבָאה ייז .עּפָארייא ןיא

 לייו ,געט עכעלטע ןיא ןרעוו טקירדרעטנוא רעכיז טעװ דנַאטשפיוא

 דנַאלגנע ןוא סעינָאלַאק עשיטירב יד ןופ געװ ןפיוא טניל דנַאֿל סָאד

 רעכירַא תור זיא ןַאד .לַארטיינ ןביילב לָאז סע ,טריסערעטניארַאפ ןיא

 -עלּפ ןוא ןעגנונעפָאה עריא ,טעברַא ריא :םינינע עכעלנעזרעּפ עריא וצ

 יי ר .טפנוקֹוצ רעד רַאפ רענ
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 סָאװ ןכָאװ עכעלטע יד .רַאפ .זירַאּפ ןיא טוג טליפעג ךיז טָאה יז
 ןועמש יװ טָאטש רעד ןֹופ ןעזעג רעמ ןיוש יז טָאה ,ןעוועג ָאד זיא יז
 יז עכלעוו ןגעוו ,סמואעזומ יד טכוזַאב טָאה יז .רָאי ייוצ עַּפַאנק ןיא
 ןיא ןקיטנוז עצנַאג טכַארברַאפ ,עניטסעלַאּפ ןיא ךָאנ טמיורטעג טָאה

 ןוא דרָאקנָאק ןופ ןעלטרעפ ענייש יד ןקוקנָא ןפָאלעג זיא ןוא "רוואול, -
 םעדכַאנ ןענרעל ריא ןצעזוצרָאפ טּפָאהעג וליפַא טָאה יז .ייזילעדז-נַאש
 .ןענעדרָאנייא ?סיבַא ךיז ןלעװ ייז .יוו

 טסייוו -- טגערפענ יז טָאה -- ?רעמיצ ַא ןעמ טגניד ןעוו ןוא .--- ||
 א ןיא ךעלכלעטָאה עקיזָאד יד ןופ ןגױצעגסױרַא רָאנ ךיז טלָאװ ךיא
 י .ןיירַא הריד ,עטַאוװירּפ

 ! ןדלעמנייא ךיז ןעמ זומ הריד רעטַאוירּפ ַא ןיא ?ןריּפַאּפ ן
 רעטנענ ןעגנַאנענוצ יז זיא -- זיא טינ ואו ןייז לָאז ,אלימ ---

 ןעניואוו ןיוש ןלָאז רימ טלָאװעג ךיא טלָאװ טציא רעבָא -- .םיא וִצ
 ןוא .ַאמעניס ןיא קעװַא עטפתוש ןיימ זיא לייוורעד ןוא ...ןעמַאזוצ
 | ..ףלעווצ יו רעירפ ןעמוק טינ טעוו

 יז ןוא טנעו ריפ ןשיװצ ,ןיילַא ןענופעג ךיז ייז ןבָאה טּפָא טינ
 ןוא טפאשקנעב רעייז ןליטש וצ טייהנגעלעג עדעי .טצונעגסיוא ןבָאה
 סָאװ ,ורמוא רעד .ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עביל
 ,עינַאּפש ןֹופ ןסעיינ יד סָאג ןיא קידנרעה ,ןענועמש טּפַאכעגמורַא טָאה
 -עצ םעד טליפעג רָאנ טציא טָאה רע .טּפעװעגסױא םַאזננַאל ךיז טָאה
 טינ ,םיא םורַא טרעמַאלקעג ךיז טָאה סָאװ ,לדיימ ןופ רעּפרעק ןטילג
 -טייה יד רַאפ ןעמענוצּפָא טראנעג טלָאװ סע יו ,ןרעוו טַאז קידנענעק
 | | .טכענ ןוא געט עֶזָאל

 רעטליקענֿפָא ןַא ,טכַאנ רעבלַאה ַא ךָאנ םייהַא קידנענַאּפש רעבָא
 -רעד רעדיוו ךיז רע טָאה ,טפול רעקידנסיורד רעד ןופ רעטשירפרעד ןוא
 טָאה עמיטש ַא .ַאנָאלעצרַאב ןוא דירדַאמ ןופ .ןדַאקירַאב יד ןָא טנַאמ
 - : ףרואוורָאפ טימ טרעטסילפעג םיא ןיא

 וד ןוא ךאז רעד רַאפ טולב רעייז רעטעברַא ןסיגרַאפ טרָאד יה
 | /  +.!עביל טימ ַאד ךיז טסמענרַאפ

 ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ןצנַאנניא רע זיא געט עקידנעמוק יד ןיא
 עַלַא ןבָאה םיא םורַא .ןטרָאד ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז .סָאװ ,ןסעיינ יד
 טייז רענעי ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןפמַאק יד טימ טמעטָאעג
 -רעטנוא ןוא ןַארָאטסער ןיא ,סַאג ןוא טַאטשהַאװ ןיא .ןעיינעריּפ יד ןופ
 ףיוא טכוזעג ,תועידי עטצעל יד טלייצרעד ךיז ןשטנעמ ןבָאה ןַאב"טנור;
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 ןדעי טבעלעגטימ ,רעפרעד ןוא טעטש עשינַאּפש .יד עטרַאק-דנַאל רעד

 יד ףיוא .גנוגערפיוא ןופ טרעביפעג ןוא ,הלּפמ עדעיַא ןוא ןוחצינ

 סָאװ ,עקיליוויירפ ןופ ןעייר .עגנַאל ןעזעג ןעמ טָאה ַאמעניס ןופ רעדליב

 גָאט ןדעי ךיז טָאה רע ןוא ."סילימ , רעד ןיא ןביירשרַאפ ךיז ןעייג

 | : יינסָאדנופ טגערפעג

 ?ןירַאּפ ןיא ָאד טציז רע ןוא ןפמעק ענעי ןעייג סָאװרַאפ ---

 :ןעור טזָאלעג טינ ןוא ןסקַאװעג םיא ןיא ןיא דלוש ןופ ליפענ ַא

 .+ זיֹוה , ןיא ייז טרעפיל ןוא סרעטעווס ענייז קי אור ךיז רע טקירטש טָא

 ךעלקילג ןליפ ךיז ןוא ןתור טימ רעמיצ ַא ןענניד דלַאב רע טעװ טָא

 רעד רַאפ שפנ רסומ טרָאד ךיז ןענייז ןשטנעמ ןעוו טַייצ רעד ןיא

 רעטרעדנוה יד טנעה עטגיילרַאפ טימ ךעלטנגייא ןציז סָאװרַאפ ...!ךַאז

 טריטסעפינַאמ גנַאל טינ ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עשיזיוצנַארפ רעטנזיוט

 לייו --- ?זירַאּפ ןופ ןרַאװלוב יד רעביא םזאיזוטנע ןשירעפמעק טימ

 ,םיא רַאפ רעבָא -- ?ץינערג ַא ןַארַאפ זיא דירדַאמ ןוא זירַאּפ ןשיווצ

 ױזַא ךָאד טרעהעג רע !ןַארַאפ טינ ץינערג ןייק ךָאד זיא ,ןענועמש רַאפ

 ..! עניטסעלַאּפ ֹוצ יו ךיירקנַארפ וצ יו עינַאּפש וצ טונ

 .טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ,ךעלנייועג יװ ,רע ןיא ידטרעדניא

 -יצ םעניילק ןיא ןישַאמ יד טשיורעג ןיוש טָאה עילעטַא ןיא קידנעמוק

 ןופ תוחיר ןֹוא לָאװ ןופ ביוטש טימ ןעוועג לופ זיא טפול יד ןוא ?לרעמ

 ַא ןעגנודעגּפָא טָאה רע ןעמעוו ייב ,"רעינַאסַאפ , רעד ,דלעטנירג ,לייא

 ןַא .טעברַא רעד ייב ןענַאטשעג העש עכעלטע טניז ןיוש זיא ,לקניוו

 טדערעגסיוא טינ רע טָאה רענעפַאלשענסיוא טינ ַא ,רעטערומכעגנָא

 זיב גָאטרַאפ ןופ ןישַאמ רעד ןופ ןטָארטענּפָא טינ זיא ןוא טרָאװ ןייק

 :ןפלָאהעגוצ םיא טָאה ענייז בייוו יד .טנווֶא ןקידרעמוז ,ןטעּפש ןיא

 זיא רעניײזַא ףלע םורַא .ןענועמש רַאפ ןוא םיא רַאפ טלוּפשעג טָאה יז

 קידתוניכש ַא ןיא טיירגענוצ ךָאנרעד טָאה ,סַאג ןיא ןפָאלענּפָארַא יז

 טָאה ןוא ,רעדניק יד רַאפ ןוא ןַאמ ןרַאפ סייברעביא- ?קיטש ַא לרעקלַא

 ,-רַאפ יד ןגָאױצנָא ידכ ,טעברַא רעד ןופ אּפמעט םעד טרעלענשרַאפ ןַאד

 | | | .ןטונימ ענעריול

 םעד טנעקרעד ןועמש טָאה . ,ןכַאפ ענעדישרַאפ רעביא קידניעדנַאװ

 -גנודײלקַאב רעד ןיא טעברַאעג בור'ס טָאה סָאװ ,םלֹוע-רעינָאסַאפ

 יד ןיא ןענָאזעס יד .יירעקירטש ןוא קושטוַאק ,יירעדיינש :ירטסודניא

 גרָאז יד .רָאי ַא םישדח עכעלטע םיוק טרעיודעג ןבָאה ןכַאפ עקיזָאד

 יד ןופ ןגיוא יד רַאפ טסנעּפשעג ַא יװ ןענַאטשענ ןיא ןגרָאמ ןרַאפ
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 ערעייז ןופ ןרָאװעג טלצרַאװעגסיױא .לָאמנייא ןיוש ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ
 -ןייא יד ןוא ץנעטסיזקע רערעכיז ַא ןגעוו טמולחעג ןבָאה ייז .ןעמייה
 -בַאפ ַא ,טלעג ןכַאמ ,ךיז ןטעברַאּפױרַא סָאד ןעוועג זיא טייקרעכיז עקיצ
 .הסנכה עטרעסערגרַאפ ןוא רעטעברַא עכעלטע טימ לקיר

 רעבָא .רעטעברַא-יול ןעוועג ייז ןענייז טייקכעלקריוו רעד ןיא |
 -עג ייז ייב טָאה ,ןישַאמ רענעגייא ןַא ייב ,םייהרעד ןיא ןטעברַא סָאד
 ןענָאזעס יד תעב :ןטייקכעלגעמ עטצינערגַאבמוא ןופ עיזוליא ןַא ןפאש
 ךיז ןוא "ןהעש סטָאנ, טעברַאעג ,ור ןייק ןופ טסואוועג טינ ייז ןבָאה
 יד ןריסנעּפמָאק וצ קידנפָאה ,ןזיירּפ יד ןפרָאװעג טעברַא ךָאנ קידננָאי
 יי .ןהעש-בָאנוצ עיינ ךרוד תוריכש

 םָאר .עשלַאפ רַאּפ ןזיװעגסױרַא בור'ס ךיז ןבָאה סעיזוליא ערעייז
 לעדָאמ ןופ גנורעדנע ןַא ,טײקנַארק ַא ,קיירטש ַא -- לטניוו עטסנעלק
 ערעייז ןזָאלבעצ טָאה --- ןטריצילּפמָאק ,ןרעיינ א ןופ גנוניישרעד יד ןוא
 .יינסָאדנופ ןביוהעגנָא לָאמַארעדיװ ייז ןבָאה ןָאזעס םעיינ םייב ,תומולח
 ןבָאה עקיזָאד יד ןוא ,טעברַאעגפױרדַא תמאב ךיז ןבָאה עטלייצעג רָאנ
 טצרַאװשראפ רָאנ ךיז ןבָאה ערעדנַא יד .ןטיטעּפַא יד םציירעג רָאנ
 .טנוזעג סָאד טריניאור ןֹוא ןבעל סָאד

 ןענועמש ךיז טָאה ,םלוע ןקיזָאד ןשיװצ געט ענעי ןיא קידנעמוק
 טנעווַאב סָאװ ,קינשַארומ ןסיורג א ןגיוא יד רַאפ טעז רע זא ,טכַאדעג
 טננעה לוויטש רעקיזיד ַא זַא ,טינ טקרעמַאב ןוא טעװַאה ,טפיול ,ךיז
 ךלַאב טָא .ךיז טרעטנענרעד ןוא ּפָארַא םַאזננַאל ךיז טזָאל ,םיא .רעביא
 ןלענוט יד ןכַאמ בורח ,ךעלעייא יד טימ ןטסענ יד ןרעטשעצ רע טעוו
 .-ויק ַא ,יורטש ךָאנ געיעג רעייז ןטימניא סעקשַארומ יד ןשטעווקעצ ןוא
 : | ..לדנרעק-ןרָאק ַא רעדָא טסימו עלעק

 דנַאלשטייד ןיא --- טרעלקעג רע טָאה --- ?ןעמ טרַאװ סָאװ ףיוא
 לָאמַארעדיװ ןנָארט ,ןפַאלקש ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןדיי יד ןענייז
 -חרזמ ןיא ;ןרעגַאל ןוא תוסיפת ןיא טעדרַאמרעד ןרעוו ,עטַאל עלעג יִד
 ןעמ טעװ יצ ...קיטסייג ןוא שימָאנַאקע ןטָארעגסױא ייז ןרעוֶו עּפָאריײא
 -עג יד ןזָאלכרוד רימ ןלעוװו יצ ?דנַאטשרעדיװ ןָא ןטחשסיוא ןזָאל ךיז
 ? רעדרעמ ערעזדנוא ןנעק ףמַאק ןופ טייהנגעל

 וצ ןעמעו טימ טָאהעג טינ וליּפַא רע טָאה עילעטַא ןיא רעבָא
 טריסערעטניא קינייו ךיז טָאה דלעפנירג .םינינע עקיזָאד יד ןגעוו ןדער
 טינ גנוטייצ ןייק ןיא וליפא רע טָאה ןָאזעס ןתעב .גירק-רענריב ןטימ
 סעיצַאניבמָאק יילרעלכ טימ ןעוועג לופ ןַאד זיא ּפָאק ןייז .טקוקעגנירַא
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 כעטַאד ןוא "רעזייה , ןופ ןסעדדַא טימ ,סרעטעווס עניד ןוא עקיד ןופ

 ןָאטעג גערפ א ירפרעדניא ןדעי טָאה ?בייו ןייז רָאנ .ןרעפיל ןופ

 : : ןענועמש

 | ?עינַאּפש ןיא סעּפע סע טלַאה יװ ,ונ --

 ןעװעג טלָאװ עינַאּפש יו טקנוּפ סע יז טָאה טדערעגסױרַא ןוא

 -טניירפטוג ןופ רעמ ךָאנ ךיז טגערפ יז ןֹוא ןינע ןַא ,סנועמש ,רענייז

 טינ יז טָאה רעפטנע ןייק ףיוא .ןינע םצע םוצ יווװ םיא וצ ןגעו טפַאש

 ןסירעגּפָא ךיז ןוא טעברַא רעד ןיא ןעקנוזרַאפ ךיילג ןיא ,טרַאװעג

 יז טָאה רעמיצ ןקידתוניכש ןיא רעדניק יד ןופ ןייוועג סָאד ןעוו טשרע

 .ץרַאה סָאד ןּפַאכוצרעביא טייצ ןיוש זיאיס זא ,טנַאמרעד

 -עג טָאה ןישַאמ יד .טנעה יד ןופ ןלַאפעג סעברַא יד זיא ןענועמש

 .ךעלּפינק עבָארג יד ייב ןסירעג ךיז טָאה םידָאפ רעד ןוא ןגיוא ןפרָאװ

 טצכערק ןוא רערעווש טמעטָא רָאטָאמ רעד זַא ,טכַאדעגנ םיא ךיז טָאהס-

 ןטימניא :ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ רעמ רע טָאה לָאמנייא ןוא .רעטנוא
 -ַאיב , עפַאק ןיא קעװַא זיא ןוא טעברַא יד ןפרָאװענ רע טָאה גָאט ןלעה

 : .סעיינ ןדעה ,ליוולעב ןטנעָאנ ןפיוא סָאװ ,"יקצאטסיל
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 ירד לטיפַאק

 "ליװלעב , ןשידיי ןוּפ םלוּפ רעד

 ייס "ליוװלעב , ןשידיי ןפיוא טנידעג טָאה . "יקצָאטסילַאיב , עּפַאק
 ןענייז עזָאלטעברַא .לזילק א יװ ןה ןוא עזרעב סלַא ײס ,בולק םלַא
 -- טזומעג טינ ןעמ טָאה ןעקנירט --- געט עצנַאנ ןסעזענּפָא טרָאד
 טייצ-נָאטימ טּפַאכענּפָארַא ֹוצניהַא ךיז ןבָאה ןשטנעמ ענעמונרַאפ
 -עג ךיז ,דרַאיליב ןשיסור טליּפשעג טרָאד טָאה ןעמ .טנווֶא ןיא רעדָא
 טָאװ -- ןסעומש טריפעג וניבל וניב ןוא ךַאש ןוא ןטרָאק ייב טציה
 -יִלֲאֹּב ןגעו ןסעומש -- עפַאק ןקיזָאד ןיא רקיע רעד ןעוועג ןיא סָאד

 .טלעוו רעד ןיא ץלַא ןוא ןטפאשנפיוו ,רוטַארעטיל ,קיט

 ןטשרע ןיא .ךעלרעמיצ עניילק ייווצ ןופ עפַאק סָאד זיא ןענַאטשַאב

 ךימת זיא'ס ןכלעוו רעטניה ,קנאבראפ רענעקניצ רעד ןענופעג ךיז טָאה

 .טפעשעג ןופ עטתיבה-לעב יד -- ענעדיי ענעסָאנעצ ,עקיד ַא ןסעזעג

 -טסעדנופ ןוא ךיירקנַארפ ןיא טבעלעג טָאה יז יװ רָאי קיסיירד ןיוש

 ןוא תוללק עשימייה טימ ?ליומ ריא ןופ טלרעּפעג ץְלַא ךָאנ טָאה ןגעוו
 -ךָאפ ןפיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םילכאמ יד ךיוא .ךעלטרעווכיילג
 -יפוּפ עטכַאקעג ,ךעלרעבעל עטלנערּפענ :עשימייה ןעוועג ןענייז ,קנַאב

 סָאװ ,סעװַארטַאּפ עכעלנע ןוא שיפ עטליפעג ,גנירעה עטקַאהעג ,סעק
 .ןרָאי-טנגוי ענעפַאלרַאפ ןוא בוטש-ןרעטלע ןָא טנָאמרעד ןבָאה

 -ַאכ ןלַאנָאיצַאנ םעד טקירדענסיוא ןבָאה םילכאמ יד רָאנ טינ ןוא
 לסעג קיטייז ַא וצ סָאװ ,רעטסנעפ ַא ןופ -- עפַאק ןקיזָאד ןופ רעטקַאר

 .וד ןגמ םענעבירענּפָא ןַא ןופ ןציּפש סקעז יד טנײשעגּפָארַא ןבָאה

 יירד יד ךיוא טנכייצעג ביוש רעבלעז דעד ףיוא ךיז ןבָאה לָאמַא רָאנ

 ,םָארטש-עיצַארנימע רעיינ רעד יו ױזַא רעבָא .ה ש כ תויתוא עסיורג
 עננוי ןופ ןענַאטשַאב ןיא ,עפַאק ןופ ןטנעילק יד ךיוא אליממ ןוא
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 -עג ןעוועג עטתיבה-לעב יד זיא ,םיסרוקיּפא ענעסיברַאפ ןוא הרבח

 -מָאק ערעסערג ןייק ףיוא .םעלבמע-תורשכ םעד ןקעמוצּפָא ןעגנואווצ

 ףמַאק ןקידתונשקע םעד ץארט ,ןייגנייא .טלָאװעג טינ יז טָאה ןסימָארּפ

 ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עקניליםערטסקע יד ןופ ןפירגנָא עטפָא יד ןוא

 זיא םֹורַא ױזַא ןוא .ןייז שרושה ןמ רקוע טלָאװעג דוד-ןנמ םעד ךיוא

 תוחּפה לכל ןביילברַאפ טרָאד ןיוש טעװ ןוא ןרָאװעג לצינ רעצנַאּפ סדוד

 ריא ןיא העד ַא ןבָאה ןוא ןבעל טעװ עטתיבה-?עב יד יװ גנַאֿל ױזַא

 ר עי יי .זיוה

 .ךױר טימ טליפעגנָא ןעועג קידנעטש ןיא רעמיצ רעטייווצ רעד

 -רַא ענעגָארטעגּפָא ןיא ןשטנעמ טנעװַאב ךיז ןבָאה ל?לּפענ ןרעטיִש ןיא

 -רָאמ ענעסקַאװרַאפ רעטנוא ךעלענַארק עטשטיינקעצ טימ .,רעדיילק-טעב

 דרַאיליב םייב ןרָאװעג טריפעק טרָאד ןענייז סעיסוקסיד עסייה .סעד

 רעשירפ ַא ןעמוקעגניירַא זיא .ךעלשיט יד םורַא ןעלמעזעג ןיא רעדָא
 ןוא עלייו ַא טרעהענוצ ,עקּפורג ַא וצ טרַאשענוצ ךיז רע טָאה ,טסַאנ

 -ייז ןעמעלבָארּפ עטסקיטכיוו יד .גנוניימ ןייז טגָאזעגסױרַא ךיילג עקַאט

 ,תומחלמ ןרָאװעג + טרעלקרעד ןענייז סע :ןרָאװעג טזיילעג טרָאד .ןענ

 טצריטשעג ןענייז ןטעניבַאק ןוא ןכַאמּפָא עמייהעג ןרָאװעג ןסָאלשעג

 ,ןטעניבַאקרָאטסינימ יד ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד ךייש סָאװ .ןרָאװעג

 טריזילַאיצעּפס סנטצעל ךיז טָאה סָאוװ) רעיינןזיוה רעד עקרעמש זיא

 טָאה סָאד .טסילַאיצעּפס רעטסערג רעד ןעוועג (ךעלכעל ןפיילש םייב

 יד ןִיא ,"יקצָאטסילַאיב, עפַאק ןיא ןעװעג עידומ רעטשרע רעד רע

 -מערּפ ןייק רַאפ ןעמולב ןָאעל טינ ליוו רע ןַא ,טנָארפ-סקלָאפ ןופ ןטייצ

 - : .רעטסינימ-רעי

 ?יסָאוװ ---

 2 !טסינוטרַאּפָא ןַא זיא רע --

 -ַאב םיא הרבח ןענייז -- ?רָאפ וטסנייל ןעד עשז ןעמעוו זיא ---

 | : : .ןטייז עלַא ןופ ןלַאפ

 טינ עקרעמש טָאה --- !ןטָאק רעיּפ ףיוא רעכינ ךיז זָאלרַאֿפ ךיא

 טארקַאמעד ַא רָאנ זיא רע שטָאכ ?ןיוש ריא טעז --- ּפָאק םעד ןרָאלרַאפ

 :י ...טסילַאיצַאס ןייק טינ ןוא

 ןיא זיב עפַאק סָאד טרעדורעגפיוא ןבָאה ןשינעעשעג עשינַאּפש יד |
 ןגעלפ- רעליּפש-ןטרָאק עטנערברַאפ ןטפרעממַא יד וליפַא .ןשינעפיט ענייז

 -ענוצ ןבָאה ןוא "זייט , ןוא "ןקיּפ, ערעייז ןניילקעװַא עלייוו ַא ףיוא
 ןופ טנעיילעגסיורא ָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןסעיינ יד וצ רעיוא ןַא טנייל

 .קינייוסיוא ףיוא טלייצרעד ױזַא םתס העדִא ןעגנוטייצ יד
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 . רעקיטרָאד רעד ןיוש ךיז טָאה ןשינעעשעג יד ךָאנ געט עבעלטע

 טסעומשעג טָאה'מ .םייהרעד ןיא ךיז ייב יו עינַאּפש ןיא טליפענ םלוע

 עקרעמש זַא ןוא ,עיליוועס ןוא אקנַאמַאלַאפ ןגעו תואיקב סיורג טימ
 ַאטַאק רענַאלעצרַאב םעד למעזעג ַא רַאפ ּפִא לשמ ַא טגנַאלרעד טָאה

 -עג ןריובעגנ טרָאד זיא רע ןַא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טָאה ,ץַאלּפ-עינול |
 ,ןביוט יד ױליפַא .ןרָאי ענייז טבעלענּפָא ןוא רדח ןיא ןעגנַאגעג ,ןרָאװ
 -וצּפֶא ןסעגרַאפ טינ רע טָאה "ןָאלָאק לעטָאה, ןֹופ ךַאד ןפיוא סָאװ
 ,ןענייז ייז יו ןוא טנעה יד ןופ ןקיּפ ייז יװ ,ןעקרָאװ ייז יו :ןעלשמ
 / .ןטכַאלש יד תעב ןרָאװעג טעליוקעגסיוא ,ךיבענ|

 פָארַא ךיוא רעציסע טרָאד טָאה עטרַאק-דנַאל עשיאעּפָארייא ןַא

 ַא ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ,ענעבירעגסיוא ןוא עטְלַא ןַא ,טכַארבעג
 ידכ ,ךעלתויתוא ןוא ךעלעטניּפ עקידשטשוטמ יד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ
 וצ ףליה ןקיש רענעילַאטיא ןוא ןשטייד יד ןענַאװ ךרוד ןייגרעד וצ
 .ןקיש ךיוא ,םשה הצרי םא ,ןלעװו ןטעווָאס יד ןענַאװ ךרוד ןוא ַאקנַארּפ

 ךיז ןעמ טָאה ןעײרעּפמַא ןוא ןשינרעטַאמ עגנַאל ךָאנ טשרע

 טמַאטש יז זַא ,תורּפכ טנזיוט ןעצ ףיוא גיוט עטרַאק יד זַא ,ןעזעגמורַא
 וצ טרָאד טרעהעג עשרַאו -- היארהו ;המחלמ-טלעוו רעד רַאפ ןופ ךָאנ
 -סיד עלַא ןיא ןדנובעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,עטתיבה-לעב יד ,דנַאלסור

 :ּפָארַא טערובַאט ריא ןופ ןשינעכיוה יד ןופ טנקסּפענ ןַאד טָאה ,סעיסוק

 ןוא עטרַאק ַא ןופ האיצמ רעייא ןעמענ טנעק ריא ,ןַאמרעננוי ---

 ..ןגוצ-לענש ַא ןופ סעניש יד ףיוא ןגיילפיורַא ריא טימ ךיז

 עפַאק ןיא טּפאכעגניירַא גָאט ןלעה ןטימ ןיא ךיז טָאה ןועמש ןעוו

 רעייפ ןטשרע ןפיוא .חוכיו ַא ןטימניא ןטלַאהעג ךיוא ןעמ טָאה .,ןיירַא

 -לַא יד ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,ןטסיכרַאנַא יד ןעגנַאנעג לָאמסָאד ןענייז

 .ַאנָאלעצרַאב ןיא ןשינעעשעג יד בילוצ טײקמַאזקרעמפיוא עניימעג
 טגערפענ טָאה -- ?ןטסיכרַאנַא יד ,ךעלטננייא ייז ןליוו סָאוװ ---

 זירַאּפ ןיא זדנוא ייב --- טריזַאר קפס ,דרָאב ַא טימ קפס ,ןַאמ רערעטלע ןַא
 ! ןימ ןקיזָאד םעד ןופ ןַארַאפ טינרָאג ךָאד זיא

 !ַאטינ זיא'ס סָאװ ןוא זירַאּפ ןיא ןַארַאפ זיא'ס סָאװ טסייוו ריא ---

 .סיוא ןַא ןרָאפעגפיױרַא ךיילג םיא ףיוא זיא -- !םרחב םיא טנערפ ---

 ָאטינ --- זָאנ רעד ףיוא ןלירב רֶאַּפ ַא טימ בלול ַא יו רוחב רענעגיובעג

 ןטפניפ ןפיוא לַאקָאל ַא טָאה רעוו ןוא ?זירַאּפ ןיא ןטסיכרַאנַא ןייק
 קינעג ןוא זדלַאה ןעק ןעמ ואוו טרָאד ,ןעשז-עד-שזַאסַאּפ ךופ קָאטש
 | ?הַא ...?ןגיטש ערעטסניפ יד ףיוא ןכירק םייב ןכערב
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 ַא ףיוא סופ ןייא טימ ןענַאטשעג ןיא ןַאמרעננוי רעקיזָאד רעד
 ןסייהעג ָאד טָאה רע .ינק רעד ףיוא ןגיובנלע ןטימ טנעלעגנָא ,לוטש
 עגנַאל ענייז בילוצ ןה ןוא ףוצרּפ ןמלירבַאב ןייז בילוצ ייס "ףָאזָאליפ,

 -ַאװק עדייב יד רַאפ ָאד ןעמ טָאה ץרא ךרד ןסיורג ןייק רעבָא ,סעדער
 | : / :טאהעג טינ ןטעטיל

 טימ ןָאטעג ךַאמ ַא רעצימע טָאה -- !ןטסיכרַאנַא רימ ךיוא ---

 סָאו ,עקינעי יד ןוא סעבמָאב ךָאד ןפרַאװ ןטסיכרַאנַא יד --- לוטיב
 ךָאד ןכַאמ ןטַארעפער .ןטַארעּפער רָאנ ןכַאמ ,ןגיטש ערעטסניפ יד ףיוא

 ? הנימ אקמנ עסיורג יד רימ זיא סָאװ ָאט ,ךיוא ןטסינומָאק

 -ענּפָא ףָאזָאליפ רעד םיא טָאה -- !ןיוש ןוא המחב א טסיב --

 יי .ףרַאש ןוא ץרוק טרעפטנע

 ןסעזעג ןיא ,טעניבאק-ןרָאטסינימ ןופ טסילַאיצעּפס רעד ,עקרעמש
 ןרעטש ןלָאמש ַא טימ ,רעקירעדינ ַא ןעוועג זיא רע ,טעקליּפש ףיוא יוװ
 ַא ןופ קורדסיוא ןַא םינּפ ןייז ןבענעג ןבָאה סָאװ ,זָאנ רעננַאל ַא ןוא

 ענייז ןענייז ,ןדע- םוצ קשח רעד טרַאּפשעגנָא םיא טָאה'ס ןעוו .לגיופ

 רע .גנוגערפיוא סיורג ןופ קידלקיש ןרָאוװעג שזַא ךעלעגייא עקניניילק
 :ןושל טימ ןײנוצסױרַא ףיוא עזױּפ עניילק יד טצונעגסיוא טָאה

 -- ּפָאק ןטימ 'טלקָאשעג רע טָאה -- {ןטסיכרַאנַא יד ,,ייא ,,ייא ---!

 ךָאנ ייז קנעדעג'כ .לגייפ ארַאפ ןענייז סָאד סָאװ רימ ייב טנערפ ריא
 עקייש עצנַאג ַא ןעוועג ןַאד זיא ?טעטש ןיא זדנוא ייב .רָאי ןטפניפ ןופ
 ןַא טכַאמעג לָאמנייא ייז ןבָאה .ץיּפש רעד ןיא "קָאװשט , עקשֶאי טימ

 -ךָאט טימ ןציבר רעד טתיממעצ ןוא לוש-רעכייו רעד ףיוא טַאטנעטַא

 ןופ רעגערט - רעסַאװ רעד ןעוועג ןיא סָאװ ,שמש-רעטנוא םעד סער

 ...לטעטש

 -ָאליפ רעד טָאה -- ?דניצַא וטסיב טלַא יו ,עסרעמש רָאנ גָאז ---
 .ןושל-הנעמ ןייז ןסירעגרעביא ףָאז

 ָאד םיא טייג ןעמ זַא ,טקעמשרעד עקרעמש טָאה -- ?יסָאװ ---
 רעכעליירפ ןיוש ריד זיא ,רָאי 30 ןַא ןוא לסיפ ַא ןלעטשרעטנוא
 - | ? ןצרַאה ןפיוא

 ןטפניפ ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןעז טנעקעג וטסָאה ױזַא יװ זיא ---

 ייד עטַאט רעד ?ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא ללכ ןַאד ךָאנ טסיב זַא ,רָאי
 טלעוו יד ןקילגַאב לָאז רע יצ ,ןעוועג בשימ טלמעד טשרע ךיז טָאה רענ

 | | ...וד יוװ רצוא ַאזַא טימ
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 ןרָאלרַאפ טינ עקרעמש ךיו טָאה -- !השעמ ַא ןָא ךיז טביוה --

 !ןשטנעמ יו ךָאד ןדער רימ ?סעקיטסיטַאטס ָאד ןעד ןכַאמ רימ ---

 | | | ...ךיז ןשיווצ

 לָאמטּפָא םיא זיא'ס שטָאכ ,רענגיל ןייק ןעוועג טינ זיא עקרעמש

 ןײלַא טָאה רע .תוישעמ ענעגיוטשעג-טינ ןלייצרעד וצ ןעמוקענסיוא
 יד טבעלענכרוד רע טָאה דניק סלַא .סעטכישעגנ עקיזָאד יד ןיא טביולנעג

 ןוא דנַאלסור ןייק ?ץעינעשזעב , סלַא ןרָאװעג טקגָאוװרַאפ ,המחלמ-טלעוו

 ןייק קידנעמוקקירוצ .עיצולָאװער-רעבָאטקָא יד ןעוועגייב טרָאד יא
 עשיטָאירטַאּפ ,ןרענַאינעל טימ טלעוו עיינ א ןפָארטעגנָא רע טָאה ןלױוּפ

 זיא ןילַא רע .םזיטימעסיטנַא ןשּפיה ןֹוא ןעגנַאזעג עלַאנָאיצַאנ .,תומולח

 ,הנויח ןָא ןֹוא ךַאפ ַא ןָא ןבילבעג ןעגנוריסַאּפ עשירדָאטסיה עלַא יד ןופ

 -ענ .ןיירַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא גנוי רעייז ןזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא
 לקיטש ַא ןעוועג זיא ,ןיוו ןוא עיצילַאנ רעביא ךיז רע טָאה טרענלַאװו
 -ןירטָאל ןופ ןבורג-ןזייא יד ןיא טעברַאעג טָאה ,דנַאלשטיײד ןיא טייצ
 ואוו ,ליולעב רעזירַאּפ ןפיוא טצעזַאב פוס ?כ פוס ךיז טָאה ןוא ןעג
 .יקצָאטסילאיב עפַאק ןופ טסָאנםַאטש ןוא רעיינ-ןזיוה ַא ןרָאװעג זיא דע

 ,תודע סלַא ןעווענייב ןזיא רע סָאװ ,ןשינעעשענ-טלעוו עסיורג יד
 .עטרעהענוצ רועיש ַא ןָא טימ ּפָאק ןייז ןיא ןטכָאלפעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה
 -שימ ןשילרעטסיוא ןַא ןפַאשעג טרָאד ןוא סעטכישעג עטנעיילעג רעדָא
 טייקכעלקריוו ןשיווצ ץינערג יד ןרָאװעג טשיוװרַאפ זיא'ס ןכלעוו ןיא ,שַאמ

 רעד ןופ ךעלכיב עקיליב יד רקיעב רע טָאה טנעיילעג .עיזַאטנַאפ ןוא
 ןרָאװעג טלייצרעד זיא'ס ואוו ,"קעטָאילביב-ןשָארג , רעשידיי ,רעװעשרַאװ

 ןגעוו ,ידנַאג ןגעוו לידבחל ןוא ןָאּפַאנ רָאטַאקָאװָארּפ ןגעוו סופ ןייא ףיוא

 -עט .רד ןוא דנאטשפיוא רעטַאטשנָארק ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד
 יד ןופ לָאצ עשּפיה ַא ןעגנולשרַאפ טָאה רע יוװ םעדכָאנ .לצרעה רָאדִא
 ןעוועגייב ןייֵלַא זיא רע זַא ,טכער ןעוועג םיא ייב זיא סעקיושָארב עקיזָאד
 יד טימ טָאה רע זַא ןוא ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ףיוא טַאטנעטַא םעד
 ןקיגָאט-קיצרעפ .ַא ךָאנ ךלימ-ןניצ טקנירט ידנַאג יװ ןעזענ ןגיוא ענעגייא
 | | .תינעת

 -רַאפ שזַא טָאה רע זא ,טריּפָאלַאנרַאֿפ ױזַא ךיז רע טָאה לָאמנַײא

 .ניצ עקילייה עקיזָאד יד ןקלָאמענ ומצעבו ודובכב טָאה רע זַא ,טרעכיז

 וצ ןגָארטעגרעֿבירַא טציא ךיז טָאה םלוע ןופ סערעטניא-טּפיוה רעד
 -רעגריב ןופ םיטרּפ .טלייצרעד טָאה רוחּב רעגנוי ַא ואוו ,למעזענ טייווצ א

 | | ; גירק
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 ןווָאנָאר א ייב טרידַאקירַאברַאפ ןטסישַאפ יד ךיז ןבָאה . . . --
 וצ ןעמוקוצ .ןסַאג עקימורַא עלַא יד ןטָאימילוּפ טימ ןסָאשַאב ןוא רעיומ
 טַאהעג טינ םורַא רעטעכרַא יד ןבָאה ָאד ןוא ,ךעלנעמוא ןעוועג זיא ייז

 ןוא ָאטיוא ןַא ןיא טצעזעגניירַא ךיז ןטָאי עכעלטע ןבָאה .רעוועג' ןייק
 -עצ ןענייז ייז .רעיומ םענעי ףיוא ערַאּפ רעצנַאג רעד טימ ןרָאפענפורַא
 | ! טסענ-ןזעיַארטימ ןטימ ןעמַאזוצ ןרָאװעגנ טרעטעמש

 -נעװעג ךיז עמיטש עטגרָאזראפ ַא טָאה -- ןַאמגרעב ,רָאנ גָאז -- =

 ? רעוועג טימ דניצַא סע טלַאח יװ --- רעלייצרעד םוצ טעד
 ,קיסקואוולטימ ןעוועג ,זיא רע .ןענַאמנרעב טכַארטַאב טָאה ןועמש

 .-עג ַא .ץנַאלפ עקידנקלעוו ַא ןָא טנַאמרעד ןוא ןקַאב ענעלַאפעגנייא טימ
 .ּפָאק ןייז רעביא טעילַאװכענ ךיז טָאה רָאה עצרַאוװש ענירּפושט עטלזיירק |

 טלקנוטעג ךיז טָאה ,רעכעל עפיט ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ ,ןגיוא ענייז ןיא
 טקרעמ ןעמ סָאװ ,קערש רענעי ןופ רעמיש ַא ןוא טייקנגָארטעצ עטכייל ַא

 -נָא ךיז ןניוא עקיזָאד יד ןבָאה ןדער ןתעב רָאנ .היח רעטנָאלּפעג .ַא ייב

 םיא טָאה םורַא םלוע רעד .ןבעל טימ ןרָאװעג לופ ןענייז ןוא ןדנוצעג
  ןיא רע ןזַא ,טסואווענ ןבָאה עלַא :םַאזקרעמפיוא ןוא טסנרע טרעהענסיוא

 רעבָא .טנרעלענ ךס ַא טרָאד טָאה ןוא תוסיפת ןיא ןסעזעג ןרָאי ךס ַא

 -נייא טָאה רע ואוו ,טעפוב ןופ טרעקענמוא ךיז עקרעמש טָאה ןטימניא
 ,ננירעה ַא ןופ לדייו ןטעפ ַא ןוא טיורב ץרַאװש לקיטש ַא טלדנַאהעג

 :ןָאטענ גָאז ַא טָאה רעצימע ןוא
 טלַאה ָאד-רעד ןוא ,ךיז ןעמ טגָאלש טרָאד !קוק ַא רָאנ טיג --

 ,ןסערפ ןייא ןיא
 ַא טימ טדערעג עקרעמש טָאה -- !תוחוכ ןעלמַאז ףרַאד ןעמ --

 | ! דירדַאמ ןייק עלַא רימ ןרָאפ ןכיגניא --- ליומ ןלופ

 ךיז רענעי טָאה -- !המחלמ וצ טינ ךיז ןגיוט רעדיינש-ןזיוה -- |
 ! ןדירעמ ןבָאה ייז --- טהמכחעג

 זיא ןַאמנרעב .טלציוועג ךיז ןבָאה ערעדנַא ,טכַאלעג ןבָאה עכעלטע

 | :טסנרע ןבילבעג
 ףרַאד ןטייצ עקיטנייה .ןרָאפ טעוװ ןעמ יװ ,ןזָאל רָאנ ןעמ לָאז --

 ןעניי'ס .שידלעה ןנָאלש וצ ךיז ידכ ,רבנ רעסיורנ ןייק ןייז טינ ןעמ

 | ...! טומ ןבָאה רָאנ ףרַאד ןעמ ...ןענַאנַאק ןוא ןסקיב ןַארַאפ
 -ַאב ,רערעטלע רעד ןפרָאװעגנירַא טָאה -- !?ןרָאפ ייז ןזָאל טינַא

 -ניא - טינ ןופ הריזג יד ןבעגעגסױרַא ךָאד ןבָאה ייז -- ןַאמ רענעסקַאװ

 | . ןעיינעריּפ יד ןופ ץינערג יד ןסָאלשעג ןוא ץנעוורעט}
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 -ייטש .העש עכעלטע טעבדרַאעג ךָאנ גָאט םענעי ןיא טָאה ןועמש

 ןייק ןֹרָאפ וצ ןסָאלשַאב רע טָאה ןישַאמ רעד ייב לָאמַארעדיװקידנע

 -ַאב ןביֹוהנֶא ךיילנ עקַאט ןוא טייקכעלנעמ רעטשרע רעד ייב עינַאּפש

 ךָאנדעד ןלעוו ךס ַא ןוא ןביוהנָא רָאנ ףרַאד ןעמ .םעד ןגעװ ןעננוימ
 ןַא ךיוא ךיז ןעמ טעװ הריזג - ץנעוורעטניא-טינ רעד טימ ןוא !ןעמוק

 | | : .ןבענ הצע

 עליו ַא ןוא קנַאדעג םוצ טניואווענוצ ךיז רע טָאה לענש רעייז = |
 יז יװ ,העיסנ רעד טימ שימייח ױזַא טליפענ ןיֹוש ךיז רע טָאה רעטעּפש
 -ערג ןענבנג ,ןעננורעדנַאװ .קירוצ םישדח טימ ןרָאװעג ןסָאלשַאב טלָאװ

 ּפַאלק ןייא טימ .טנעמעלע רעכעלריטַאנ ןייז ןעוועג יװ ןענייז תועיסנ ,ןצינ
 ינונעכערסיוא ןוא רענעלּפ עקיטציא-יב עלַא ןרָאװעג טרעדנעעג ןענייז-
 ,עיצַאזילַאנעל ,"ןריּפַאּפ, ,רעמיצ ַא ףיוא טלעג :טפנוקוצ רעד ףיוא ןענ

 ןרָאלרַאפ לָאמַאטימ ןבָאה ןעמעלבָארּפ עבושח רָאנ עלַא יד -- טעברַא
 -עג ןטלָאװ ייז יו ,טריסערעטניא טינ ןיטולחל םיא ןוא טייקיטכיוו עדעי
 רע טָאה ןישַאמ ועד ייב קידנעייטש ךָאנ .טלעוו רעדמערפ ַא ֹוצ טרעה
 .תונוחצנ עקידארומ ןטלַאהענּפָא ןוא ןטכַאלש ןיא טקילײטַאב ןיוש ךיִז

 -ַאער רעזירַאּפ רעד ןופ טרעטייוורעד ךיז רע טָאה רעמ ןוא רעמ ץלַא ןוא
 םיא טָאה קנַאדעג ןייא רָאנ ,ןגרָאז עכעלנעט-גָאט ענייז ןופ ןוא טעטיל

 טרעהענ טעמכ ןיוש טָאה סָאװ ,טָאטש רעקיזָאד רעד טימ ןדנובראפ ךָאנ
 ...? ןתור טימ ןייז טעװ סָאװ :טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ

 ,טגָאזעג ךיז ןוא תובשחמ עקיזָאד יד ןסױטשענּפָא רע טָאה תליחת
 רדסכ ךיז טָאה קנַאדעג .רעד רעצָא .ןרעלקַאב סע רע טעװ רעטעּפש זַא
 טשרוד ריא טליפעג טָאה רע .טרעטַאמעג ןוא טכיוטעגפיוא ,טרעקענמוא

 .ןטרַאװ םיא הוא ןענעק טינ יז טעװ גנַאל זַא ,טסואוועג ןוא עביל ךָאנ
 ןציזַאב ,ןעלטרעצ יז ,סמירָא ענייז ןיא ןטלַאה שרעדנַא רעצימע יז טעוו'ס
 ךיז טעװ יז :ןגיוא יד רַאפ ןעזעג טעמכ סע טָאה רע .ןוא .ןשרעהַאב ןוא
 ...ּפֶא םיא ךיז טיג יז יו רעגנוה ןוא ןערב ַאזַא טיפ ןבענּפָא םענעיו

 :ןעגנויצַאב ערעייז טיײקרָאלק רעפרַאש ַא טימ ןעזעג טציא טָאה רע
 ןלעה סתור ןופ סױרַא טנייש סָאװ ,ןשרעהַאב ןוא ןעיצוצ ןופ טפַארק יד
 תעב ךיז ןעשטשעיּפ שיצעק ריא ,טייקרעטכינ ןופ ןטנעמָאמ ןיא קילב

 -בייוו וצ גנַאנרעביא רעקידרעטעּפש רעד ןוא ןטייקכעלטרעצ עכעלרעּפרעק
 ךיז יז טעװ טציא .ןרעוו וצ טשרעהַאב ןליוו ןוא טייקינעטרעטנוא רעכעל
 ..שרעדנַא ןצימע םורַא סמירָא עריא טימ ןרעמַאלק
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 עי ו

 ךיז טָאה ןישַאמ יד .טלמוטעצ םיא ןבָאה ןעננולעטשרָאפ עקיזָאד יד

 טָאה רע ןוא ןגיוצעג קיסעמלגער ךיז ןבָאה םידָאֿפ יד .טנעװַאב ןָאטָאנָאמ

 טָאה רע ןכלעוו טימ ,קנַאדעג ןקיצנייא ןוא ןייא טרזחעגרעביא רדסכ ךיז

 לעוו טנייה ...םעד ןנעוו ןדער ריא טימ לעוו'כ :ןטסיירט וצ ךיז טריבורּפ

 ...דלַאב ...ןדער ריא טימ ךיא

 -עג טינ ראנ זיא תור .ריִא וצ קעװַא רע זיא טעברַא רעד ךָאנ ךיילג

 ןוא ךעלטנייוועג יו רעטעּפש ?סיב ַא ןעמוקעג זיא יז .םייחרעדניא ןעוו-

 ַא ,ךיז קידנשַאו .טרעטנומענפיוא קרַאטש ןוא ,טלטיױרַאפ ןעוועג זיא

 יז סָאװרַאֿפ ,טלייצרעד םיא יז טָאה ,ןַארק םייב ,ענענַאטעגסיױא-בלַאה

 יי : : סָאנ ןיא טמַאזעג ךיז טָאה

 ...1ערוטנַאװַא רעזירַאּפ לקיטש ַא טָאהעג ןיוש ךיא בָאה טָא ןוא ---

 ךיז יירד ךיא ןוא ?ָארטעמ , ןיא רעצימע .ךימ טעּפעשטרַאפ לָאמ סעדעי

 טעװ סע סניױזַא סָאװ ,ןסיוו וצ קירעניינ ןעוועג ךיא ןיב טנייה ,סױרַא
 ךיירקנַארפ ןיא טַאנָאמ ַא יו רעמ ןיוש ךיא ןיב טָא ...רעטויוו ןריסַאּפ

 טָאה טָאו רעגנוי א ןעוו זיא .טינ זיוצנַארּפ ןייא ןייק ךָאנ ןָאק ךיא ןוא
 ןַא ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ,טנערפענ סעּפע טשרמולכ טנייה ךימ

 -ןמש רעצנַאנ ַא ןביוהעננָא ךיז טָאה ,ונ .שיזיוצנַארפ ןייק טינ ייטשראפיכ

 טָאה רע .עּפַאק ַא ןעקנירט ןעגנַאנעג םיא טימ ךיא ןיב ךָאנרעד ןוא סע
 ןבענעגנָא םיא ךיא בָאה ףוס לכ ףוס !םייהַא ןטײלגַאב ךימ טלָאװעג יאקווד

 ...סערדַא ןשלאפ .ַא
 ךָאנרעד ,זייב ןרָאװענ תליחת ןועמש ןיא ײרעלּפַאלּפ ריא קידנרעה

 תור .טלעוו יד זיא ױזַא ,ןלַאפרַאפ זיא'ס זַא ,ןָאטענ טכארט א רע טָאה

 -לוב טָאה סָאװ ,עקזולב עטסערּפעגנייא ,עסייוו א ןָאטעגנָא לייוורעד טָאה
 ןיא ראה ענענַאװצענסיױא יד רעטנוא ןוא ןטסורב עריא טכַאמעג רעט

 טליּפשעצ טָאה רעסַאוװ עטלַאק סָאד .ןרָאװעג רעטפאהבעל ךָאנ קילב ריא

 -רעדָא עטיור ,עקניניד ןָאטעג דנוצ ַא ךיז ןבָאה ןקַאב יד ןיא .ןטולב עריא
 יא ריא טימ ןביילב :טלפייווצעג ןועמש טָאה עלייוו ןייא ןוא .ךעל

 : לוק ןפיֹוא ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה קיטייצכיילנ ...? זירַאּפ

 | !עינַאּפש ןייק רָאפ ךיא ---

 ! ןרָאפ טינ ךָאד ןעק ןעֿמפ ?טסרָאפ וד ...?ןעוו ---

 טעטימָאק ַא ךיוא ןַארַאפ ןוא .טַאלוסנָאק ןפיוא ןייג ןגרָאמ לעוו'כ---

 ...עינַאּפש רַאמ

 ןרָאפ ןגעוו טדער רע זַא ,טניימעג תור טָאה קילבנניוא ןטשרע ןיא

 עטערקנָאק עקַאט טניימ רע זַא ,טנייצרעביא ךיז יז טָאה טציא .ללכב

 .ןײרַא געוו ןיא ךיז טביילק ןוא םישעמ
/ 
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 טגָאז ןעמ -- ןגָאלשעגּפָא םיא יז טָאה --- ןרָאפ ןליוו ךס ַא --

 ,..ךעלנעמוא זיא'ס .זא ,רעבָא

 -נָא ףרַאד ןעמ .ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס עלַא ןדער ייז לייוו ---

 ךיא לעװ ,לַאנעל ןרָאפ ןענעק טינ טעװ ןעמ בוא ...!ןָאט סעּפע ןביוה
 ןענבנג ךיא) לעװ ,ןצינערג ?יפיוזַא טבנגעג בָאה'כ .ץינערג יד ןצרַאװש
 : ...!ענייא ךָאנ

 .ןָאטעג נערפ ַא גנולצולּפ יז טָאה --- ?ךיא ןּוא --- ||

 טייקליטש 8 טשרעהעג טָאה עלייוו ַא ןוא טרעפטנעעג טינ טָאה רע

 רעקידרעמוז ,רעטעּפש ַא ןלַאפעגוצ זיא ןסיורד ןיא .טנעוו ריפ יד ןשיווצ

 -תוניכש יד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה למיוב , ןקידנדיז ןופ ןעמושז ַא .טנווֶא
 ןהעש-טכַאנרַאפ יד ןיא ןענייז ןרָאטַאקָאל ךס ַא .ךעלרעמיצ-לעטָאה עקיד

 ןריּפַאּפ טגערפעג טָאה ןסָאנ יד ןיא ייצילָאּפ לייוו ,םייהרעדניא ןסעזענ

 :רעטסנעפ ןכרוד טקוקעגנסױרַא טָאה תור .ןרָאװעג לקנוט זיא'ס יו ךיילג

 ענעכַארקענּפָא יד רעביא ןכָארקעג ןענייז ,ןקעלפ עסייוו יו ,טכיל ןסַאּפ
 טנפעעצ ןעוועג ןענייז רעטסנעפ קילדנעצ רָאּפ ַא .?פיוה ןגנע ןופ טנעוו

 ךיז טָאה ןטנוא ןופ .ןרעיומ עטילגעגנָא יד ןופ ץיה יד טּפַאזעגנייא ןוא
 ,טסימ ןכעלב עטלעטשעגסיורַא ןופ חיר רעפרַאש ַא ןגָארטעג

 :ןתור וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןועמש
 ? ןרָאמ טינ ףרַאד ךיא זַא ,טסניימ וד ---

 ?סיבַא ךיז ןרימ זא ,טרעלקעג בָאה'כ רעבָא ...טינ ןיימ ך*א --
 . יי ףוס ?כ ףוס .ןרימ זא ...ןענרעל ןוא ןטעברַא לעוו'כ זַא ,ןענעדרָאנייא

 ...! ןעמאזוצ טייצ לקיטש ַא
 -תושמשה-ןיב רעד ןיא .טכיל ןדנוצעג ךיז שה ךעלרעטסנעפ יד ןיא

 ,5פעל ןוא רעלעט ןופ רעּפמילקעג ַא טרעהעג ןעמ טָאה טייקליטש רעקיד

 ,ןרָאװעג רערעייט זיא סָאװ ,טלעג-חריד ןגעוו ;ןכערּפשעג עטקַאהענּפָא ןוא
 רעדָא נרעב יד ןיא ןקישסיֹורַא ףרַאד ןעמ סָאװ ,דניק קנַארק ַא ןגעוו
 -נעלסיוא ןַא ןיא עוװוַאלבָא ןַא ןגעוו ,ףרָאד ַא ןיא טפול .עיירפ ףיוא םתפ

 ...ןענַאד ןופ טייוו - טינ .רָאנ ,לעטָאה-רעד
 יז סָאװ ,דיל-סקלָאפ שידיי טסנעברַאפ ַא ןעגנוזעג טָאה לדיימ ַא

 טמיױזַאב זיא גנַאזעג ריא ןוא םייח רעטייוו ַא ןופ טכַארבענטימ טָאה |
 ַא ןופ ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,ןישַאמ א ןופ יײרעקסַארט ַא טימ ןרָאװעג
 טָאה רעטעברַא-םייח ַא .קָאטש ןטשרעניוא ןַא ףיוא רעטסנעפ ןטכַאמרַאפ
 ןיא ןסָאלשרַאפ ןטלַאהעג ךיז ןוא ןהעש עקירעביא טּפַאכעגניירַא טרָאד

 .חכאלמ רענהפרט רעד ייב ןקַאּפ טינ םיא לָאז ןעמ;ידכ ,לרעמיצ םענשוד



 יא ןועמש .ןגיושענ ןוא לטעב ןפיוא ןניוצענסױא ךיז טָאה תור

 םעד טליפעג רע טָאה םירבא ענייז עלַא טימ .רעטסנעפ םייב ןענַאטשעג

 סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ ןקלעוװו סָאד ,"לעטָאה , ןופ םעטָא ןטקיטשרַאפ

 ןופ טצָארּפשעגנסױרַא ןבָאה סָאװ ,ךעלזערג יד יװ ןבעל םוצ ךיז ןסייר

 טָאה'ס .ןקורב ןֹוא ןרעיומ עשיטָאטש-סיורג ףיוא ןטכַאּפש עטקיכָאמרַאפ

 :ןתור טרעּפטנע לעטָאה רעד זא ,טכַאדענסיוא םיא ךיז

 טינ ,ןטעברַא טינ ,ןענעדרָאניײא ָאד ךיז טסנעק וד טשינ !ןיינ --

 | ר .. ןענרעל
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 ךיפ לטיּפַאק
 מטה רעכלעט ןַאמײר טנבעדוטס ןסירעגנוה ןטימ שינעגעגַאב א

 ןתמא עטססילײה יד ןפ טיײקיבײא רער ןיא טלפייובצעג

 .טימ רע טָאה סָאנ ןיא .טכַאנייב טעּפש ןועמש זיא ןעגנַאגעגמיהַא
 טנַאּפשעג רע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .גנורעטכיילרעד ַא טליפרעד לָאמַא
 ץיולב ןיא ,סנטָאש עלעקנוט יד רַאפ קידנבָאה ארומ טינ ,זירַאּפ רעביא
 ןוא טָאטש ןקע עלַא ןיא טגלָאפרַאפ דימת םיא ןבָאה סָאװ ,סעקינוט
 . :קילב ןזייב ַא טימ טגערפעג

 (א) ...| עלּפ ואוו ליא?ס ,עיּפַאּפ ---
 ?ץינערג רעד רעביא ןקיש רעדיוו ?ןָאט דניצַא םיא ייז ןענעק סָאװ

 | | ...| וו ייס ןיוש טייג רע
 ןיב ליולעב ןופ ,ןרַאװלוב עכעלרעסיוא ,עסיורג יד ךיז ןעיצ טָא

 רעד וצ טרישרַאמ לָאמנייא רע טָאה ןענַאדנופ ."ןָאיסאנ, ץאלּפ םוצ
 ךימת םיא ןענייז ייז ."זעשַאל רעּפ םעד ףיוא סָאװ ,?טנַאװ-ןרַאנומַאק ,
 זרעװ רע טייג טציא ןוא ;!ןרַאנומָאק יד ,רַאדנעגעל ױזַא ןעמוקענרָאפ
 ' | -...ייז ןופ רענייא

 עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ָאד ."ליטסַאב , רעד ייב רע ןיא טָא
 ָאד םיא ןעמ טָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןוא ,עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ
 ,ןדמערפ ַא סלַא ,רעדנעלסיוא סלַא ןוא עיצַארטסנַאמעד ַא ףיוא ןטלַאהרַאפ
 -לפעב יד ןענַאװנופ ,עיגלעב ןייק ,ץינערג רעד רעביא ןעוועג חלשמ םיא
 ,ןפרָאװעגקירוצ טנווָא ןבלעז ןיא םיא טָאה ךַאװ-ץינערג עשיג

 ךייט ןופ .ןעס רעד ןופ קירב א רעביא טנַאּפשעג רע טָאה טציא
 רעסַאוו סָאד .טָאה פמרומעג ןליטש א טימ .לטניוו ליק א ןזָאלבעג טָאה
 -עג ןקירב רעסילדנעצ ןבָאה סקניל ןוא סטכער .סיפ יד רעטנוא ןסָאלפעג
 וזַאלענּפָארא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלרעייפ עיולב ןוא עטיור טימ טרעמיש
 .דייט זופ ?ניפש ןצרַאװש ןיא ןלייז עקיברַאפליפ יו

 קייט

 ,,,) עמטיב ,טיּפַאּפ ()



 יד טכַארטַאב ןוא עשטנעראּפ א ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה רע

 ןוא ךייס םעד סיוגנעל ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןעיײלַא עקידנטָאש .טָאטש

 .ןפָאלעג ןענייז ןטייז עֶלַא ןיא .טייוו רעד ןיא ןעמואוושעצ קידלּפענ ןענייז

 ןבָאה למיה ןעשיטָאטש-סיורג ,ןטױר-עמַאלקער ןרעטנוא .ןרַָאװלוב עטיירב

 -ייה , ןופ ןלָאּפוק עלעה יד טסייוועג גרַאב ןכיוה ַא ןופ ץיּפש ןפיוַא ךיז

 ןקידנעלוה ןופ רעטכיל עכעלנעווַאב יד ךרוד ענעטכיױלַאב ,"ץרַאה ןקיל

 דעד  ןופ ץיּפש רעד טצרַאװשעג םוטש ךיז טָאה ןבענַאד .רטראמנאמ

 טי | 4 .עכריק םַאד-רטָאנ

 ןטפלעווצ ןיא ןיוש --- ?עכריק עקיזָאד יד ןיִוֵׁש יז טייטש גנַאל יוװ

 -לעוו ...רָאי טרעדנוה טכַא !ןעיוב ןביוהעגנָא יז ןעמ טָאה טרעדנוהרָאי

 עכלעוו ?גנַאפ ױזַא ןיש טרירַאבמוא טייטש שרדמ-תיב רעשידיי רעכ

 ..תוחּפח לכל רעדָא טנערברַאפ טשינ טייצ רעד רַאפ ןיוש זיא לוש עשידיי

 , .+ ןרָאװעג טרימָארנַאּפ

 רע זיא :תובשחמ ענעגייא ענייז ףיוא טרעדנואוורַאפ ךיז טָאה רע

 רעדיוו ןיוש הע טבעווש ...?טסילַאנָאיצַאנ ַא ןרָאװעג טיוה רעלעה ןֹופ ןעד

 | ? קירוצ רָאי ןעצ טימ יו קיטנַאמָאר רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא

 ,רמערפ ָאד ךיז טליפ אּפונ רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ רשפא זיא'ס !ןיינ | |

 ...ןעײלַא ןוא ןרָאװלוב עלַא יד ףיוא טר וִא עלעציּפ ןייק טשינ טניפעג

 טכער ןייז רַאפ טפמעקעג דימת רע טָאה תונשקע רענעסיבראפ ַא טימ

 .רַאפ ןקָארשעגּפָא טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע .טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ

 .רע סָאה .ןטנעמיטנעס עכעלנעזרעּפ ענייז ןבעגעגכָאנ טשינ ,ןטייקירעווש

 -ַאּפ עטצענעגברוד ,עטרעכעלעצ יד ןיא רָאי ייווצ טרעגנוהעג טשינ ןער

 ןגָאטרַאפ ןיא ןעגנַאנעגסױרַא טשינ ןעד רע זיא ?ץוביק ןופ סעקטַאל

 4 חרבכ ןופ ןּפמוז ןיא ןטעברַא ענעשעק ןיא טיורב ןקורט ?קיטש ַא טימ

 רעד טימ רעבָא ,לַאעדיא םעיינ ַא רַאפ טפמעקעג רע טָאה ךָאנרעד

 ןעמ זַא ,ןבירשעג עמַאמ יד טָאה בוטש ןופ .תונשקע רעדנילב רעבלעז

 טסוּפ בורא טייג רעדורב רערעגניי רעד זַא ,למערק סָאד טכַאמענוצ טָאה

 ץרַא ןייק ןייג לָאז רע זַא ,זיא גנונעּפָאה עקיצנייא יד זַא ןוא ,טסַאּפ ןוא

 ןופ רעבַארַא יד וצ ןפורפיוא ןגָארטעג ןַאד טָאה ,ןועמש ,רע ןוא ,לארשי

 טָאה רע ..."הילע , רעשידיי רעד ןגעק ןריטסעטָארּפ ןפורעג ייז ןוא עּפַאי

 םוג ץנַאג רע טָאה טסואוועג רעבָא שיבַארַא ןייק ןענעייל טנעקעג טינ

 טינ ןוא זטרָאּפ יד ןיא ןעלמַאזַרַאפ ךיז ןלָאז ייז :טייטש טרָאד סָאװ

 הא א -.ןפיש יד ןופ ןטנַארגימע עשיטסינויצ יד ןזָאלּפָארַא
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 ןיא ךוטסַאּפ ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןעמוקעג רעדורב רעד זיא ךָאנרעד
 וד ןופ רעבַארַא יד ןפורעג טָאה ,ןועמש ,רע ןוא ."קמע , ןופ עינָאלַאק ַא
 ,"ינָאיס , יד ןגעק טנַאה רעד ןיא רעוועג טימ ןלעטשוצנגעק ךיִז ועפרעד
 ..."ןבַאלעפ עמירָא יד ןופ ןדָאב םעד ןביור סָאװ;,

 ךעקיזָאד רעד טימ הושב הוש טליפעג דימת טינ ,תמא ,ךיז טָאה רע
 ןיא ,עיצולָאװער רעד ןיא , ליצ ןיא טביולנעג רעבָא טָאה רע ---.?טעברַא
 ןבעגעגכַאנ טשינ רע טָאה רעבירעד ןוא ,טייחכיילג ןוא טייקיטכערעג רעד
 | .. ןליפעג עוויטקעיבוס ענייז

 -םיוא ןגרָאמירפ א לָאמנייא ןעגנַאגעג רע זיא ןביולג ןבלעז ןטימ
 .םיוא ןטימ הפיח ןופ "למרכה רדה, ןשידיי ןפיוא ןָאּפ עטיור ַא ןעגנעה
 יזַאשזדַאכ דאופ ןרענָאיצולָאװער יד ןופ קנעדנָא םעד טרהעַאב , טפירש
 זיא רע -- ?יױַאשזדַאכ דַאופ ןעוועג זיא רעװ "!!!םירבח ענייז ןוא
 רע'לילג רעד ןופ לַאטרַאוק ןשידיי ןעמירָא ןַא עדנַאב ַא טימ ןלַאפַאב
 רעבָא --- .טקידלַאװגרַאפ ןוא ,טעדרָאמעג ןוא טביורעג טָאה ,תפצ טָאטש
 ,האמוטה תובא יד ןגעק המַאק רעד ןייג טזומעג טָאה םיכרד עכלעזַא ףיוא
 .-ָאווער-טלעוו יד טרעטנענרעד ןעמ טָאה םורא ױזַא ,םזילַאירעּפמיא ןגעק
 ןעיולב ןרעביא !ןטנעמיטנעס ענייז ןבעגעגכָאנ טינ טָאה .רע ןוא --- עיצול
 רעטעברַא עשידיי יד ןפורעג ןוא ןָאפ עטיור יד טרעטַאלפעג טָאה םי
 ..יזַאשזדַאכ ראופ ןופ קנעדנָא ןקילייה םעד דובכ ןבעגוצּפָא

 -רעד .עינַאּפש ןייק רע טייג דניצַא !רעכיילג א געוו רעד זיא דניצַא
 ...דנַאלשטייד רעדָא ,עניכ רעֶדָא עילַאטיא ןייק ןייג רשפא רע טעוװ ךָאנ
 ! ןפור םיא טעװ ןעמ רָאנ ואוו

 ןיא ,רעמיצ ןיא ןתור ייב טּפַאכענמורַא םיא טָאה סָאװי טעמוא רעד
 טינ ?ל2 ןוא ,קיטפערק ןוא רעטנומ טלופרעד ךיז טָאה רע .ןדנואװשרַאפ
 ןעגנַאגרעד רע זיא גערב-ןעס םעד טימ ,ןפָאלש ןייג םוצ קשה ןייק טַאהעג
 , ,לעשימ-ןַאפ םוצ רעבירַא טרָאד ןופ ןוא ץַאלּפעלטַאש םוצ

 .סיוא ןעוועג ןיוש זיא רַאװלוב-ןטנעדוטס רעטבעֶלַאַב קידנעטש רעד
 רעזייח-עפַאק עכעלטע רָאנ .העש רעטעּפש רעקיזָאד רעד ןיא טקידיילעג
 יעוו ענעפָא ערעייז ףיוא ,סעמַאלקער ערעייז טימ ןטכיולעג ךַאוװש ןבָאה
 ןבָאה ןעיורפ-ןסַאג .טסעג עטקיטעּפשרַאפ ,עקינייוו ןסעזעג ןענייז סעדנַאר
 | : ןגָאר יד ףיוא טרעטסילפעג

 : ! רערעייט ןיימ ,םוק ---
 .ַא טנַאּפשעג טָאה סָאװ ,ןענַאמייר ןעזרעד רע טָאה סנטייוורעדנופ

 טנעקרעד ךיילנ םיא טָאה רע .רעמייב יד ןופ ןטָאש ןיא רעטכארטראפ
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 עכעלגעווָאבמוא ןוא ףוג ןרעגָאמ םענעגיוצעגסיוא ,סיפ עגנַאל ענייז טיול
 - ,רעּפרעק ןטייז עדייב ןופ ןעגנַאהעגּפָארַא קיטכעמנָא ןענייז סָאװ ,סמירָא

 :טגָאיעגנָא םיא טָאה ןועמש

 -ענ קיטומטוג רע טָאה | -- +רַאװלוב םעד ץלַא ךָאנ טסרידוטש --

 : ,טגערפ
 :טינ  ָאד ןריסַאּפ ןכַאז עיינ ןביז ןייק ןוא טרידוטשענסיוא ןיוש ---

 יד ןיא ןציז ייז ןוא ןטיבעג טינ גנַאל ןיוש ךיז ןבָאה ןעיורפ-ןסַאג יד

 ןופ טבראפעגרעביא ךיז ןבָאה ייז ןופ עכעלטע רָאנ .ןעעפַאק עבלעז
 -רעטנוא ?סיבַא ןעמוק סנירעדנעלגנע עקידתועיגצ .,דנַאלמ ףיוא ץרַאװש
 ןפיוא רעמ ץלַא ןעננערברַאפ ןטנעדוטס יד .סַאנרַאּפנָאמ ןפיוא ןקידניז
 ןוא ןטַאקָאװדא ףוס ?כ פוס ןרעוו ןוא טעטיזרעווינוא ןיא יוװ רַאװלוב
 | | ?ריד ייב ןעמ טרעה סָאװ ןוא ...םיריֹוטקָאד

 -ירפוצ ַא ,ןועמש ןסָאשעגסױא טָאה --- !עינַאּפש ןייק רָאפ ךיא --
 | .עזייר ןייז ןנעוו ןצימע טימ ןסעומש ןענעק וצ רענעד

 ענייז סָאװ קורדנייא םעד ןעז וצ ידכ ,ןענַאמייר טכַארטַאב .טָאה רע
 לבב .ןרָאװעג לעּפתנ טינ ללכ זיא ןַאמייר רעבָא .טכַאמעג ןבָאה רעטרעוו

 זןיא סָאװ ,םינּפ ןייז ףיוא ןענעקרעד טנעקעג טינ סע ןעמ טָאה ןפוא
 טימ טייז א ןָא טסוקעג טָאה רע .טרעווילנרַאפ ןוא טלַאק ןבילברַאפ דימת

 : ןגיוא עטלַאק ענייז ןופ קילב ןכעלגעווַאבמוא ,;ןרטסש א
 טָאה -- !טלעװ יד ןגרָאזרַאפ ךאד{ףרַאד רוחב רעשידיי ַא ,ונ

 טביילב ,ןעוועג ןיוש וטסיב לארשי ץרא ןיא -- ןסַאלעג טיעלסרעד רע

 | עינַאּפש ןייק ןרָאפ וצ רעביא רָאנ ריד

 -ַאַּפ -- ןועמש טּפַאכעננָא ךיז טָאה --- ?ךיילנרַאפ ַא רַאפ סָאװ ---

 טינ סע ןעק ענַארפ-ןדיי יד ליפא :עיזוליא ןַא יו רעמ טינ זיא עניטסעל
 :טלעוו רעד ןופ ?לרוג רעד ןדישטנע טרעוו עינַאּפש ןיא רעבָא ...!ןזייל

 עיינ ַא רעדָא טייקיטכערעגמוא עטלַא יד ,גנופַאלקשרַאפ רעדָא טייחיירפ
 | 1 גנונעדרא עטכערעג

 -וא ןגעקטנַא ,לסעג-קיטייז א ןיא ,ייווצ ןנָאלשעג טָאה רעגייז רעד

 עימעדַאקַא ןַא --- ?ָאדיל , עימעדַאקַא יד ןסָאלשעג ךיז טָאה ,טעטיזרעווינ

 טָאה טיילעגנוי עטּפָאכ ַא ןוא --- ךַאש ןוא רעליּפש-ןטרָאק ,דרַאיליב רַאפ
 ןפָא זיא סָאװ ,"לַאסָאל , ַא וצ געװ ןפיוא ,טרָאד ןופ טמַארטשעגסױרַא
 ,ןעוועג בשיימ ךיז ןוא ןבילבענ ןייטש עלייוו ַא ןענַייז ייז .טכַאנ עצנַאג ַא

 ַא ןעמענ וצ ןסָאלשַאב ףוס ?כ ףוס ןבָאה ןוא סופוצ ןיינ ןלָאז ייז יצ
 :טנַאזענ ןאמייר טָאה ןאד .טונימ ןייא ןייק ןייז וצ לטבמ טינ ידכ ,יסקַאט
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 ,םלוע לש ונובר ןטוג ,ןטלַא רעזדנוא ןיא טביולגעג וטפָאה לָאמַא --
 .עיצולָאװער-טלעוו רעד ןיא דניצַא ןוא ,םזינויצ ןוא חלואג ןיא רעטעּפש
 רָאנ ןרשוי ןוא טייקיטכערעג וצ גנובערטש עבלעז יד סע זיא ךות ןיא

 | .ןטיבעג ךיז ןבָאה םיכרד יד

 טנייה !ףמַאק רעקידנדיישטנע ןוא רעטצעל רעד זיא דניצַא רעבָא --
 .ןגָאלש ךיז ןעייג רימ סָאװרַאפ רימ ןסייוו

 ןוא רעטצעל רעד זיא סע זַא ,טביולגעג !שטנעמ ןבָאה קידנעטש ---
 םעד רָאנ ןעװעטַאר וטסליוו טנייה --- רעמכָאנ ..,ףמַאק רעקידנדיישטנע
 ןעװעטַאר וצ ן2 טימעג ךיז ןעמ טָאה לָאמַא ןוא ,טְלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ
 -ייא רעד רַאּפ המשנ ןייז ייס ןוא ?טלעוו קידניז רעזדנוא ףיוא ףוג ןייז
 | | ... טייקיב

 רעד ןופ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ײװמַארט-טסַאֿל א ןופ רעּפמילקעג ַא
 / -רעװ עטצעל ענייז טלמוטרַאּפ טָאה ,ײלַא-רַאוטַאװרעסבָא רעטצנַאלּפַאב
 ןדָאפעג זיא סָאװ ,ןישַאמ יד טלעטשעגּפָא טָאה רָאטקודנַאק רעד .רעט
 ןפיוק ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא ,טָארד םענעסירעגרעביא ןַא ןטכירַאפ ץיגרע
 -עּפַא םענירג א ןעקנורטעגסיוא גע ןייא רַאפ ןוא ןסָאריּפַאּפ ?קעּפ ַא
 סנַאמייר טרעהעג ןועמש טָאה קעװַא זיא ןישַאמ יד ןעוו טשרע .וויטיר
 יי | : דייר עקידרעטייוו

 ןיוש ןענייז סע תומחלמ לפיוו ןָאטענ רעלק ַא לָאמַא טסָאה... --
 ךיז טנָאלש ןעמ רעטרעדנוהרָאי ?פיוו ?עינַאּפש ןיא ןרָאװעג טריפעגנ

 ןטנַאפלעה ענייז טימ טרישרַאמכרוד טרָאד טָאה לאבינַאה ...?טרָאד ןיוש
 -מיא עשימיור יד ןקיליטרַאפ וצ ידכ ,רעקלעפ קיצכַא ןופ רענלעז טימ ןוא

 עיצאזיליוװיצ עשימיור יד ןסיוטשעגנעמַאזוצ טרָאד ךיז ןבָאה'ס ;עירעּפ

 טרָאד ןבָאה טיוט ןוא ןבעל ףיוא טכַאלש ַא ;ןופצ ןופ ןרַאברַאב יד ןוא
 יד ןוא הנומא רעכעלטסירק רעקילייה רעד ןופ רעגנעהנָא יד טרעפילעג
 -ָאטיױא .עקילייה יד טסקנעדעג .דעמַאכומ ןופ עקיביולג רעקינייו טשינ
 טימ ןטחשעגסיוא ןשטנעמ טרָאד ךיז ןבָאה קידנעטש ןֹוא ...?סיעפ-עד
 -ָאד יד סיוא זדנוא ןעעז טנייה רָאנ .טלעוו יד ןזיילוצסיוא הנומא רעד

 .געוו ןגנַאל ןבילוצ זיאיס .,.סנכייצ עניילק יוװ תומחלמ עקיז

 .טָאה -- ןינע רעדנַא ןא ןצנַאג ןיא ןעויעג ךָאד זיא'ס רעבָא --
 ךןבָאה ןרָאטיזרוקניא יד -- תוישרּפה תוכימס יד טזָאלרעד טינ ןועמש

 .קנאדעג ןעיירפ א ןָבאה וצ טגַאװעג טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי טנערברַאפ
 םיצירּפ יד !ןדיי עקידלושמוא סנפיוהרעטייש היֹוא ןפרָאװעג ןבָאה ייז

 | ! גָאט ןטונ א ןבעל וצ ידכ ,םלוע ןטסָארּפ םעד טרַאנענּפָא ןבָאה
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 !תומשנ יד ןעװעטַאר וצ ידכ ,סרעּפרעק יד טנערבעג ןבָאה ייז --

 לייוו ,ןרעגַאל ןוא תֹוסיפת ןיא ןשטנעמ ןייק טינ טנייה ןעד ןעמ טצעז

 ,םינשקע עשירַאנ יד ,ייז רָאנ ןוא ,ןעיײרפָאב ןתמא רעד ןיא ייז ליוו ןעמ

 ןסייוו ייז רָאנ זַא ,"םיחלג, עקיטנייה יד טינ ןעד ןגָאז ...!?טינ ךיז ןזָאל

 .ןגעוו ןעקנעד וצ טגַאװ סָאװ ,םענייא ןדעי ןסיש ןוא תמא טסייה סע סָאװ

 .טינ טנייה טרעו קְלֶאפ סָאד זַא ,וטסייוו ןענַאװ ןופ ...תמא רעדנַא ןַא

 | ? םיצירּפ עיינ ןופ טריפרַאפ
 | ?טלעוו א רקפה זַא ,סע טסייה ,וטסניימ ---
 ןעמ זא .ןבירטעגרעביא זיא עלַאטנעדעצסנַארט סָאד רָאנ ,ןיינ --

 -ריטַאנ זיא ,ןדָאב םעד ןעמענוצ ייז ייב ליוו ןעמ ןוא םירעיוּפ טלַאפַאב

 ,גנוזיילסיוא-טלעוו ןֶא .ךיז ןקידייטרַאפ ייז זַא ךעל

 רעיינ ַא רַאפ ןפמעק טייג רע .טרעהעגוצ טינ רעמ טָאה ןועמשי

 -רַאב יד טימ ,ןטנַאפלעה יד טימ סַאבינַאה ןָא םיא ןעייג סָאװ ןוא טלעוו
 : םיִרָא ןרַאפ ןענַאמייר ןעמונעגנָא טָאה רע ?ןרָאב

 ! ןעקנירטסיוא סעּפע ןרימ ,ןיירַא םוס --
 ךעלשיט יד ןעמונעגניירַא ןיוש רענלעק רעד טָאה "דַאלופַאק, ןיא

 .טצעזענוצ ךיז ןבָאה ייז .ןלוטש יד רעדנַאנַארעביא טלּפַאטשעגפיוא ןוא

 טימ עװַאק טלעטשַאב ןבָאה עדייב ;קניצ םייב ןטערובַאט עכיוה ףיוא

 | | ,ךלימ
 רענלעק רעד תעב ןועמש טהצע'עג טָאה -- !וצ סעּפע סייב ---

 .ךלימ רעד ןיא ערַאּפ םָארטש ַא ןוָאלעגנידַא טָאה

 ןיז ןוא קנַאברָאפ ןרעביא ןָאטעג רעטשינ ַא ןבָאה ןניוא סנאמייר

 : לדורטש-?ּפע טימ רעלעט א ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה קילב
 ? קיטש ַא ןעמענ ןעק'כ ---
 .ָאי --

 ...} קנַארפ ַא טסָאק סע ---
 ,ייווצ ןסע טסנעק ---
 .םעט םעד רעגנעל סָאװ ןליפ וצ ידכ ,ךעלעמַאּפ טייקעגנ טָאה ןאמייד

 : רעלעט ןלופ ןפיוא ןזיוועגנָא טָאה ןועמש .ןסע ןופ

 ןלָאז סע ,טביירגרעד טינ ןעמ טָאה תומחלמ עלַא ןיא ,טסעז -- ||
 ...ןעינַאּפש ןיא ןפמעק רימ ןלעוו םעד רַאפ .ןעמעלַא רַאפ ןקעלק

 םלוע ןייק ןבעג טינ ךייא לָאז ןעמ ,ןבעג גנוטכַא רָאנ טלָאז ריא --

 רעייז רעריפ יד ןענייז םינינע אבה-םלוע ןיא ...לדורטש טָאטשנַא אבה

 ,.,קיצרַאהטיירב

== 
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 רע טָאה גָאט םענעי ןיא .ןצינעּפ ייווצ ןסעגעגפיוא טָאה ןאפייר
 (ןסעגעג טינ ךעלטנייוועג רע טָאה טיורבטנווַא) קיטימ ןייק ןסעגעג טינ

 ןיא טניואוועג רע טָאה רֶאי ריפ ןיוש .קירעגנוח קרַאטש ןעוועג זיא ןוא
 -עצנַאג רעד רַאּפ רעבָא .ןָאברַאפ רעד ףיוא ?טכער , טנרעלעג ןוא זירַאּפ
 ךָאנ זיב ןּפָאלשעג רע זיא טּפָא .ןעמַאזקע ןייא רָאנ טכַאמעג רע טָאה טייצ
 -פעב יד ידכ ןוא קיטימס ףיוא טַאהעג טינ טָאה רע לייוו ,גָאט ןבלַאה

 ןופ ?רעמיצ ןייז רַאפ .ןיינּפָארַא םייב ןקרעמַאב טינ םיא לָאז עטתיבה

 -לעב רעד .טלָאצַאב טינ גנַאל ןיוש רע טָאה "?עטָאה , ןופ קָאטש ןטססעז

 ױזַא יו ייס רע טלָאװ תישאר לייוו ,ןעוועג חלשמ טינ םיא טָאה תיבח

 ןוא עדראסנאמ רענשוד ,רעניילק רעד ףיוא ןלעב ןייק ןענופעג טינ ךיג

 :גנונעפָאה יד ןצנַאגניא ןרָאװעגנָא טינ ךָאנ טָאה .רע לייוו ;סנטייווצ

 -וטס עמירָא עקיזָאד יד ןופ .ןלָאצַאב רשפא רע טעוװ ןקידנע טעוװ- רענעי
 ... טייל עסיורג סױרַא לָאמַא ןסקַאו ךעלטנעד

 רָאי ?פיוו .ןקידנע ןגעו טרעלקעג טינ ?52 טָאה ןאמייר רעבָא

 ןייז טעוו סָאװ ןוא ?טלמעד זיב ןרעננוה וצ ןעמוקסיוא ךָאנ םיא טעוו

 -עשז ןַאס רעד ןיא געט עצנַאנ טכַארברַאפ רע טָאה לייוורעד ?םעדכָאנ

 -נוי רעטנזיוט ואוו ,טעטיזרעווינוא םעד ייב סָאװ ,קעטאילביב וועיווענ

 וצ טיירגעג ךיז ןוא טנרעלענ ןבָאה ,רעכיב רעביא ןסעזעג ןענייז טיילעג
 ,ןעמוקעגניירַא טרָאד זיא רע סָאװ ,רָאי עכעלטע יד רַאפ ,סענעמַאזקע
 עגנַאל יד םורַא לָאז ןסיורג ןיא ןטיבעג ןשטנעמ ךס א ןיוש ךיז ןבָאה
 -דַא ,ןרעינישזניא סלַא ןטעברַא קעװַא ןענייז ערעטלע יד :ןשיט עוװיסַאמ

 ןופ ,ערעגניי ןעמוקעג ןענייז ץַאלּפ רעייז ףיוא ןוא .םיריוטסָאד ,ןטַאקָאװ
 ,סױרַא סעיזָאנמיג יד

 -וטס עשיריי עמירָא --- םירבח עכעלטע טָאהענ טרָאד טָאה ןאמייר |
 ,ןסיוו וצ טשרוד ןקרַאטש ַא טימ ןעמוקעג ןענייז ייז .רע יו יױזַא ןטנעד

 ןרעבארעד וצ ןעמיורט ענעגרָאברַאפ ןוא ןבעל םוצ ןטיטעּפַא עסיורג טימ
 טעּפמיא רעייז זיא טייצ רעד טימ .טלעוו עסיורג יד ןעמָאנ רעייז טימ

 -עג טינ ןוא טַאקָאװדַא טקידנעעג ןבָאה עכעלטע :ןרָאװעג טּפמעטענּפָא
 .ןטַארָאטקָאד םינימה ?כ ףיוא טרידוטש רעטייוו טעברַא ןייק קידנעניפ

 .גנוטייצ ןייק ןענופעג טינ טָאה סָאװ ,טסילַאנרושז א ןעוועג זיא רענייא

 רַאפ ןברָאטשעג קידנעטש ןוא רענעלּפ עסיורג טַאהעג דימת ןבָאה עלַא
 | ו ,ןשָארג ַא

 טימ שיזיוצנַארפ טנרעלעג :סעיצקעל ןופ בור'ס ייז ןבָאה טבעלעג
 ,"לצעלּפ; רעדָא "ליוװלעב , ןופ ןטנַארגימע-רעטעברַא ענעמוקעג-שידפ
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 .םידומיל יד ןסירעגרעביא לענש רעייז ןוא טלָאצעג קינייװ ןבָאה סָאװ

 .ױזַא טָאה רענייא :לזמ רעד טליּפשעגוצ לָאמליײט טָאה םענעי רעדָא םעד

 -רעדיינש רעטמולחרַאּפ ַא טימ קיטַאמַארג עשיזיוצנַארפ טנרעלעג גנַאל

 טכַאנ רעביא ריא טימ ןביילב ןביוהעגנָא טָאה רע זיב ,ליװלעב ןופ עק

 ןוא ןייטשפיוא ןתעב קיטשירפ שיט ריא ייב ןסענעג בגא ךרד ןוא

 עטעפ ַא טקַאּפעג טָאה רערעדנַא רעד ;טעב ןיא ןייג ןרַאפ ערעשטעוו

 וצ טייקשידיי דניק א טימ ןענרעל :ןדיי ןשיזיוצנַארפ א ייב עיצקעל |

 "שירק, ןענעייל ןענרעלסיוא ךיז טפרַאדעג טָאה .דניק ַאזַא .הוצמ-רכ

 -עטַאק ןשיטילעַארזיא , ןופ ןצעזעג עכעלטע ,תויתוא עשיאיירבעה טימ

 ןופ טנרעלעג טָאה ןעמ סָאװ ,"עטכישעג עקילייה , לסיבַא ןוא "םזיכ

 וצ טסַאפרַאפ לעיצעפס טָאה רעניבַאר ַא עכלעוו ,רעכיב עשיזיוצנַארפ

 | .קעווצ םעד
 לַאז -קעטָאילביב ןופ ןייגסױרַא ייז ןגעלפ גָאט ַא לָאמ עכעלטע

 ,ןרעכיור טגעמעג טָאה ןעמ ואוו ,רָאדירָאק ןופ ּפערט ענרענייטש יד ףיוא

 -ַאר ַא ןופ םופוצ עיפָאזָאליפ ןוא קיטילַאּפ טסעומשעג טרָאד ןבָאה ןוא

 -ייא טָאה .ןעטַא ןופ םימכח יד ט?עטשעגרָאפ טָאה סָאװ ,ָאקסערפ-לעַאפ
 ןוא ןסָאריּפַאּפעיזירַאּפ עקיליב יד טפיוקעג רע טָאה ,טלעג טַאהעג רענ

 -נַאגעג ייז ןענייז עיצקעל ַא ןופ טלעג ןעמענּפָא ןכָאנ .טלייטרַאפ ןעמעלא
 ןוא ,קנַאברָאפ םייב קידנעייטש ,עװַאק עצרַאװש ןעקנירט אתורבחב ןעג-

 -וּפַאק רעד ףיוא ,ןוז רעד ףיוא ןצעז וליפַא ךיז ןעמ טנעלפ געט עטוג ןיא

 ןיא ןעמ טָאה ןגעקַאד .ןטרָאג-גרובמעסקול םעד ןגעקטנַא ,עדנַארעוװ-דנַאל

 רעד וצ ,עגָאלדַאּפ רעד ןופ ךעלקע-ןסָאריּפַאּפ ןביוהפיוא "געט  ערעטיב,

 הקזח ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןרַאשַאלק יד ןופ גנורעטיברַאפ רעטסערג

 | . ..תואיצמ עקיזָאד יד ףיֹוא
 .טנגעזעג ןענאמייר טימ ןועמש ךיז ןבָאה לעטָאה ןופ ּפערט יד ףיוא

 םעד רעביא טרעהעג עלייוו ַא ךאנ ךיז ןבָאה טירט עקיטכעמנָא סנאמייר
 -קיטשרַאּפ יד ןֹוא ריט יד ןָאטעג ּפוטש א טָאה ןועמש .גנַאג-ּפערט ןביוה
 טָאה לטעב סָאד .םינּפ ןיא ןָאטעג גָאלש ַא םיא טָאה רעמיצ ןופ טפול עט

 ןופ ךורבסיוא םעד טניז זיא רעכלעוו ,קַאלירג ןרהא ןוא ןָאטענ ּפירקס ַא

 ןָאטעג ביוה ַא טָאה ,ךרָאש ןטסעדנימ םייב ןרָאװעג ךַאװ גירק-רעגריב

 ןרַאפ ןָאטעג ּפַאכ ַא וויטקניטסניא ךיז ןוא ןשיק ןעיורג ןופ ּפָאק םעד
 | | ; רעגייז-קעוו

 ,טגָאזעג רע טָאה -- םייהרעד ןופ .ווירב א ריד רַאפ ןַארַאפ ---

 | | ,ךיז וצ קידנעמוק
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 טקיטשעג ְךיִז טָאה ןעּפָארכ ןייז ןוא ןפָאלשעגנייא ךיילנ זיא רע
 -רעד ןוא טרעװנַאק םעד ןסירעגפיוא טָאה ןועמש .טנעו ריפ יד ןשיווצ
 ןגוא יד טימ ןפָאלעג לענש ןיא רע .טפירשטנַאה סעמַאמ רעד טנעק

 : תֹורוש יד רעביא

02 

 ולבײל טעמש דניס רערעײט דנוא רעביל

 טרעטװטנעהעג טיג זנוא טסָאה רד סָאװ גיורמוא רעײז ןענײז רימ

 .ןעמוקעגרָאפ יא ריר טימ סָאװ טטַאג סײװ .טירב רעזוא ףױא
 ןקָארשעגרעביא רעיײז ןענײז רימ א דניק רערעײט ןײמ ךָאד טסײװ
 ,עז .טעברַא טסָאה וד ן3 ,דנוזעג טסיב וד יצ ,ןרעװטנע טינ ןײד ןופ

 .ןרעלס ןצ ליּפױזַא ןטפערק ןייק טיב ןיוש ןבָאה ךיא לײװ ,ךיילג ביירש

 -ָא טעװ טגײה רשּפַא ,רעגערטנטירב םעד רימ ןטרַאװרע גָאט ןדעי

 טנעסעג טי ךיז ןבָאה רימ א טַאגַאמ ײרד קעװַא ןענעז ױזַא העמוט
 טעב ךיא רווא טירב םעד טבעי ריד בײרש דיא דנוא .ץטרַאװרעד .

 ןײק טיג ףָאלש דיא לײװ רימ גױרַאב עֹו דניק רערעײט ןײמ ריד
 ןענייז עלַא רימ זַא ןבײרש ריד ךיא ןעס םוא ןפ .רעגרע ןופ טכַאנ
 .ןרעה ןוצ ריד ןפ עבלעז סָאד טטָאג עביג .דועג רעטנַאד וצ טטָאג
 טזָאלרַאפ טָאה יז .ץוביק רעסָאטסילאיב ןופ ןעווסעג דיא לרעּפ טצעי
 הקבר טצעי ,רָאּפ וצ גןונעּפָאה ןײס ָאטיג זיאיס לײװ ץֹוביק םעד
 טפעטעג רוטקַאפװטַאמ ןיא ןטסָאּפ םעד ןעמוטַאב טירוצ ןױש טָאה
 סָאװ םירָאװ .טינרָאג יװ רעסעב .סיטָאלז רַאְּפ ַא ץוש טנידרַאּפ יז טא
 יז ?הידיל ןײגוצמורַא לדײמ רענעססַאװרעד ַא רַאּפ תילכח רעד זיא

 ךָאד טסנעײל רוד ,גיורסוא רעײז רימ ןעבײז ןעלסצאח וגעװ רָאנ
 ןדי .לארשי ץרא יא פא ךיז טוט סט סָאװ ךעגנוטײצ יד ןיא יַאדוַא
 רימ רעבָא גור ןייז ןלָאז רימ זַא טביײרש רע .טכעלש סוטעמוא זיא
 בָא ךיז רעבַארַא יד ובָאה סָאװרַאּפ .ןרעלסוצרעביא סָאװ טינ ןסיװ
 ןָאטעג טינ סטכעלש ןײק ךָאד ײז ןבָאה רימ די יד ףױא טצעזעג

 טירב א ךײלג סוא בײרש עז דניס רערעײט ןיײמ רעבירעד זאא |
 טגָאז ןעמ ,זירַאּפ ןײק ןרָאּפ ליה חקבר .ןגױרַאב ךיז לָאז רימ ידכ
 רעד עֶקַאְט זיא סָאװ ןבעל ַא וכַאמ טרָאד ןעק עסרעדינש ַא זַא
 רעד רעבָא ?לטעטש ןיא ָאד טלעג ןָא לדיימ רערעטלע ןַא רַאְּפ תילכח
 טײרּפשעצ ןא טײזעצ רעדניק עלַא ,ץרַאה סָאד ײװ טוט ןעמַאמ
 טרָאד עֶקַאט ןעק ןעמ יצ טא ןעמענרעבירַא יז ןעס ןעמ יצ ןָא ביירש
 ףסייו .דנוזעג ןײד ןגעװ ןָש בײרש רסירעד רעבָא .ןבעל ַא וכַאמ
 ץײד ןגעװ קידנעטש ןדער רימ ,עלעבײל טעמש רערעײט ןײמ דָאד



 .טכַאמעג ךרודַא ןבעל טגוי ןײד ןיא ןױוש טסָאה וד סָאװ לַאזקיש

 ,ןרודַא טסבעל וד סָאװ ןדײל ענײד טינ לָאמגײק דָאד טסבײרש וד

 "עג ןיד רַאֿפ ןעענַאדעג עגײד טי טלַאהַאב ,וגיק רערעײט ןײמ עז

 ןעגײז טָאד לַײװ עילי מאפ רענעבעגעגרעביא .ןײד א רעטומ רעײרט

 ןרײרפ ווא ץדייל עניײר עלַא טא בַײרש עז ,טגיירפ עטסטנַאנ עגײד

 ןײד ןופ ןסיװ עסַאט ריז לָאז ,טינ וטסָאה טגיירפ ערעסעב ץייק ליײװ

 ץייד זיא טסיזמוא טיב וַא רימ טגָאז ץרַאה ןײמ .ןבעל טעגמי טי א

 טּפ ןבעלרעד ןױש לָאז רימ ןפלעה ווא לָאז טטָאג .טגײװשליטש

 . ,ןעז ןט ףירב ַא ריד

 ךעלקילג בעל ,דנוזעג ביילברַאּפ (בײרש ןײמ קידנערַאפ ךיאג

 הוח רעטומ רעײרטעג ןײיד ןופ |

 ןופי סורג ןכילברע א .רעװטגע ַא דלודעגמוא טימ טראוװרע עכלעװ

 ןכעלצרע ןרעדנוזַאב .רעדורב דנוא רעטסעװש ענייד ןופ ןוא רעטָאפ !

 | ,"ןעלקנעי טימ ןעדלָאג ןופ סורג

 טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .קידצעייטש ווירב םעד טנעיילעג טָאה רע

 ןיא ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא .םייח רעד ןופ ווירב ַא טרירעג ױזַא םיא

 ןטלעז רעייז ןוא עילימַאפ רעד ןופ טרעטייוורעד ךיז רע טָאה דמערטפ רעד

 רעד ןנעװ ןָאטעג רעלק ַא טינ טנייה רע טָאה ױזַא יו רעבָא .ןבירשעג

 | ? ןעמַאמ

 ןעמַאמ רעד ,טהלועאב יז טלָאװ רע יו ,ליפענ ַא טַאהעג טָאה רע

 רעטיצ ַא טָאה רע .ריא .ןגעוו טינ רָאנ ,טרעלקעג רע טָאה ץלַא ןגעוו .רענייז

 .המחלמ ןֹופ טיײקמַאזיורג יד טליפרעד טציא טשרע טלָאװ רע יו ןָאטעג

 ...!טיוט א לָאמנייא זיא ןרעוו טגרהעג ,אלימ :טגנָאזעג ךיז רע טָאה רעירפ

 ןוא ןענייוו ןבעל ןצנַאנ ַא טעװ עמַאמ יד זַא ,ןפירנַאב רע טָאה דניצַא

 ןעמוקנָא גנאל ךָאנ ןלעװ ,ןלַאפ טעוו רע ביוא ןוא .טכענ ןייק ןפָאלש טינ

 טעוװ רענייק ןוא ןיירַא טנעה עדמערפ ןיא ,לעטָאה ןיא ָאד ,ווירב עכלעזַא

 .ןרעפטנע טינ לָאמנייק

 סע רע טָאה םישדח יירד טניז .ןבירשעג טינ גנַאל ןיוש טָאה רע
 ירַא ןענעק ןכיגניא טעוװ רע זַא קידנּפָאח ,גָאט וצ גָאט ןופ טגיײלענּפָא

 ןיא ןשינעעשעג יד טכַאמעג ךיז ןבָאה ךָאנרעד .קנַארּפ רֶאּפ ַא ןקישרעב

 לָאז סָאװ ?דניצַא ןוא .ּפָאק ַא ןָא ןעגנַאגעגמורַא זיא רע ןוא עינַאּפש

 : ? ןביירש טציא רע

 טסוקעגנָא רַאטש טָאה ןוא רעטכַארטרַאפ ַא ןענַאטשעג ץלַא זיא רע
 ןוא :בתכ ןטרעטלערַאפ סעמַאמ רעד ןופ תויתוא ענעגיוצעגנעמַאזֹוצ יד
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 .לע ןַא !זירַאּפ ןייק ןעמענרעבירַא טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ רעטסעווש יד
 ...? ןלַאפ טעװ רע ביוא ןוא ...לטעטש ןיילק ַא ןיא לדיימ ערעט

 טאהעג טגָאזעג סנייטשימ ,ןיוש יז טלָאװ ןבעל ַא רַאפ סָאװ ןוא
 ..ןבעל ףיוא טכער א ןוא ןריּפַאּפ ןָא ?זירַאּפ ןקיזָאד ןיא

 -םיוא ךיז זומ ןעמ ,ןלַאפרַאפ :קנַאדעג ןטימ ןפָאלשעגנייא זיא רע
 -גיא ןברַאטש וצ טריקיזיר ןעמ וליפַא ביוא ,ןבעל ףיוא טכער ןפמעק
 | ... ןטימ

 נעט ענעי ןיא .ןרָאפעגקעװַא ןועמש זיא םורַא געט ןעצ ַא ןיא טשרע
 טָאה רע ןוא עינַאּפש ןייק טמָארטשעג טינ עסיליוויירפ ןייק ךָאנ ןבָאה
 *עגסיוא טָאה רע זיב ,ןעֶארויב ןוא ןטעטימָאק רעביא ןפיולמורַא טזומעג
 רָאפּפָא רעד .עקּפורג רעטשרע רעד טימ ןקישּפָא םיא לָאז ןעמ טלעוּפ
 םיא טרָאטעג טינ טָאה רענייק ןוא וויטָאריּפסנָאק גנערטש ןעוועג זיא
 ךיז ןבָאה ייז -- ןעמוקעג ןיא תור רָאנ .ןָארעּפ ןפיוא ןטיילגַאבסױרַא
 ןטראװ ןבילבעג זיא תור .לַאזקַאװ ןבעל לקנעש םעניילק ַא ןיא טשוקעצ
 ןקידנדניװשרַאפ ןופ ךיור םעד ןעזעג יז טָאה ןטייוו ןופ ןוא לעווש ןפיוא -!

 | .גֹוצ



 - םניפ לטיּפַאק
 ףמחלמ ןיא טיצ םולש ןופ לעטאה רעד

 ןיא .יוו זיא ןיילַא ןועמש = רָאפּפָא םנועמש ךָאנ ריפ ןכָאװ ַא

 זיא -- ןבירשעג טינ לווירב ןייא ןייק ןליפַא טָאה ןוא ןיירא רעסַאװ |

 טָאה ןעמ ..טסייג ןשירעגירק ַא ןֹופ ןרָאװעג טּפַאכעגמורַא לעטָאה רעד

 ןענַאנַאק ,ןזעיארטעמ ןוא ןסקיב ןגעװו ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג טרָאד

 -יורג ןרָאװעג עלַא טרָאד ןענייז עיצַאיװַא ןיא-וליפַא ,ערעווש ןוא עטכייל

 . טרָאד ןבָאה ךעלגעט גָאט --- ןעמ טָאה טדעדעג רָאנ טינ ןוא ,םיניבמ עס -

 .עינַאּפש ןייק ןגיוצעג ןוא ךעלרעמיצ עלעקנוט יד ןזָאלרַאפ ןשטנעמ

 -יֵצ יד ןשיװצ ןצינערג יד ןרָאװעג טשיװרַאפ ןענייז געט ענעי ןיא

 ,סעקרעדיינש יירד יד טניואוועג ןבָאה'ס ואוו ,רדח ןרעסערג ַא ןיא .ןרעמ

 .טנווָא-גנונעגעזעג א טעװַארּפענ רבח ןקידנרָאפּפָא ןדעי רַאמ ןעמ טָאה

 ןוא עסַאר ןופ דישרעטנוא ןָא ,םינכש עלַא טלמַאזרַאפ ןַאד ךיז ןבָאה .סע

 טימ ןסיברַאפ ,ןייוו ןטושּפ ,ןטיור ןעקנורטעג טָאה ןעמ ,טעטילַאנָאיצַאנ
 ןוא ןייֵדַא טכַאנ רעבלַאה א ןיא זיב ייט טעבָאילכענ ,ךעלכיק עקיליב

 ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ .ןרעװ ֹוצ טקיטשרעד ,רעמיצ ןלופ ַא טרעכיורעגנָא

 -בלַאה טלייצרעד ויברעד- ןבָאה ,עינַאּפש ןיא רענעמ ערעייז טָאהענ ןיוש

 : : ץלָאטש טימ .בלאה ןוא קירעיורמ

 | ! דירדַאמ ייב טפמעק רע זַא ,רימ טביירש רע ---

 טינ ןרָאט ייז ...זיִא רע ואוו טינ ללכב טביירש עקסוי ןיימ ןוא

 / ! ךיז ןעניפעג ייז טנָארפ ןכלעוו ףיוא ןביירש

 רעמיצ ןופ ןעננאנעג "רענָאיצילימ, רעד זיא רָאפּפָא ןופ טנוװַא ןיא 'ו
 םיא ןּבָאה ןכַארּפש עלַא ןיא .ןריט עלַא ןיא טּפַאלקענ ןוא רעמיצ וצ

 | : ; ןשטנואווענוצ ןשטנעמ

 ( אש יב ! רבח ,ןעזרעדיוו ףםיוא ---|
 ףיוא טסירגעג ןיוש ןוא טסיופ ַא ןביױהענפיוֵא ןבָאה ןטסיימ יד

 יי | : שינַאּפש

 68 יי - 8



 " ! דול אס --

 ןבָאה ןעיורפ יד ןוא ןבילברַאפ ענלצנייא רָאנ ןענייז רענעמ יד ןופ

 ןסירעג ךיז ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .ךיז טימ ןיילַא ךעלמייהמוא טליפעג ךיז

 -יילק עקסטַאדלָאס ,עשיוענעמ ןגעוװו טמולחעג טָאה ענייא טינ .ןרָאפ םוצ

 קידלפיש ַא ןוא ןדנעל יד ייב רעװלָאװער ַא ,סעציילּפ יד ףיוא סקיב ַא ,רעד

 -ָאיצילימ עקידווע'נח-ץרַאוװש יד ייב יװ ,ּפָאק ןפיוא זדנערפ טימ עלעטיה

 ןעיורפ ןייק רעבָא .רעדליב-ַאמעניס יד ףיױא ןעזעג טָאה ןעמ סָאװ ,סעקרענ
 ןציזנייא טנעקעג טינ רעבירעד ןבָאה ייז .ןְרָאפ טזָאלעג טינ ןעמ טאה

 עטצעל יד טיײרּפשרַאפ ןוא רעמיצ וצ רעמיצ ןופ ןכָארקעג ,טרָא ןייא ףיוא
 += םעיינ

 ,טָאטש ןטסקעז .ןֹופ ,וררעבניז רעטקָאד רעד ?טרעהעג ןיוש טריא -- -

 ! ךיוא ט'דָאפ

 .המחלמ ַא תעב ץינוצ ןעמוק םיריוטקָאד ,הָא-חָא-- |

 ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- !ןפראד טינ טרָאד ייז ןעמ לָאז יאולח ||

 קידנסילש ,רעטסעווש-סעקרעדיינש יירד יד ןופ ערעטלע יד ץפיז ַא טימ

 .ןגיוא עטרעטאמענסיוא עכעלטיור עריא ייברעד

 ,לַאוקָאװ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ לייורעד זיא לעטָאה רעד

 רעייז ףיוא ,רעדנעל ענעדישראפ ןופ טיילעגנוי ןגיטשעגּפָא רעהַא ןענייז'ס

 ןָא ,רעסעּפ ןָא ,לַאנעלמוא ןעמוקעג ייז ןענייז בור'ס .עינַאּפש ןייק געוו

 ןופ לעזעג-רעקעב רעשידיז ַא רענייא .ןטעליב-ןַאב ןָא זליֿפַא ןוא סעזיוו

 ןביז .ךרוד ,זירַאּפ זיב עשרַאו ןופ געוו םעד טכאמעגכרודא טָאה עשרַאװ

 טייצ עצנַאנ יד ךיז טָאה רע .רישזַאסַאּפ רעדנילב סלַא ,ןלָארטנַאק-ץינערג |

 -כענעגרעביא ייז ןבָאה "לעטָאה , ןיא .גוצ ןקודנפיול ןרעטנוא ןטלַאהעג
 .ןיא ןעגנַאגעג ייז ןענייז סנגרָאמוצ ןוא טײלסדנַאל עטנַאקַאב ייב טקיט

 / . ,ןרָאפ םֹוצ ןבירשרַאפ ךיז טָאה ןעמ ואוו ,??קַארַאב םעניילק ,,
 יד דוסב טלייצרעד ךיז ןעמ טָאה ןבולק-רעטעברַא עשידיי יד ןיא

 -עג עלַא ןיוש ןבָאה ןתמארעדניא שטָאכ ,ענערָאפענקעװַא יד ןופ ןעמענ
 וצ טָאהעג .ןעניז ןיא רָאנ ןנָאה סָאװ ,ענעי ןופ ןעמענ יד וליפַא טסואוו

 :ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה ,ליוװלעב ןפיוא ,"יקצָאטסילַאיב , עפַאק ןיא .ןרָאֿפ

 טָאה'מ ןוא טנעה יד רעטנוא ןופ ןטנורעגסיוא שממ ןענייז ןשטנעמ יד

 -לעב עקיד יד .שזדירב ַא וצ טנַאה עטרעפ א טכיל טימ ןכוז טזומעג

 הנותח רעד ףיוא עטתנתוחמ עצנַאג ַא רַאפ ןטלַאהענ ךיז טָאה עטתיבה
 סָאװ ,טערובַאט ריא ןופ ןשינעכיוח יד ןופ ןדעיא טלייצרעד טָאה יז. ןוא

 : - : קנַאברָאפ ןרעטניה
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 טכַאמעג ?ַאמשעג ױזַא ַײז ןבָאה ןטכענ טשרע !עניימ ךעלרעדניק ---

 / -ָאסַאּפ ןיא רעדָא דירדַאמ ןיא ןיוש ייז ןענייז טנייח .ןוא ?טָאלעב ,, א

 - 41! ָאקנַאלב
 סָאד -- ?ןענירעד ןטימ ןיא ָאקנַאלבאכָאּפ אקווד סעּפע סָאװ ---

 'ילרעטסיוא רעד טָאה םתסה ןמ .דוס סעקרעקנעש רעד ןעוועג ןיוש ןיא

 ,סענעדיי עלַא .ןניוא עריא ןיא ןעוװעג ןח אשונ קרַאטש ןעמָאנ רעש

 ןרעדנואווּפָא טנעקעג טינ ךיז ןבאה ,ןּפַאכנירַא ריא וצ ךיז ןנעלפ סאוו

 : .עינַאּפש ןופ עיפַארגָאעג רעד ןיא ?טפַאשנסיוװ,, ריא ןופ

 ,ןרָאפ םוצ ןבירשרַאפ ךיז טָאה ןעמ ואוו ,לקַארַאב םעניילק ןיא

 טרָאד ןענייז סע .טנוװִא ןטעּפש ןיא זיב ןגרָאמירפ ןופ לופ ןעוועג זיא

 םיטילּפ ,ןזיוצנַארפ עלעקנוט ,ןטעקסַאק ןיא רענעילַאטיא עגנוי ןסעזעג

 ןופ ןטנַארגימע-טיִלֲאּפ ןוא רעטעַברַא-לַאטעמ רעניוו . ,דנאלשטייד ןופ
 ַא ןיא טקידנעטשרַאפ ךיז ןבָאה ןַאקלַאב ןופ ןוװַאלס יד .טלעוו רעד רָאג

 ןופ ךעלפרעד יד ןיא .ןופצ ןופ רעדירב ערעייז טימ ןטקעלַאיד קילדנעצ

 ןעגנַאהעגפױא ןעמ טָאה ךײרקנַארפ-דרָאנ ןיא רעבערנ-ןליוק עשיליוּפ יד

 .ַאירַאמ רעקילייה רעד טימ תוניכשב ,לסניוו ַא ןיא ?אירַאנָאיסַאּפ , יד

 קעװַא ןענייז סעטַאט עשיסרוקיּפַא ,ענולקדוצ יד ןעוו ,סננרָאמירפ יד ןיא

 ליטש רעד ןיא ןטעבעג ןוא טינקעג סעמַאמ יד ןבָאה ,טעברא רעד וצ

 עשיטסישַאפ יד ןופ רעדניק ערעייז ןציש לָאז יז ,"רעטסקילייה , רע"

 | : .. ןליוק

 ןיא זיא עיצַאסנעס עטסערג יד
 : העידי עטצעל יד ןעוו

 ! עינַאּפש ןייק ךיוא טרָאפ ןאמייר טנעדוטס רעקירעגנוה רעד --

 -ענ ךיז רעבייוו ןבָאה -- ?ןָאט רענייא אזַא טרָאד טעוו סָאוו ---

 ! סעטיּפָאק יד ןעיצסיוא גָאט ןטשרע םעד ךןַײלנ ךָאד טעװ רע --- טשודיח

 יז .טקיטעטשַאב ןענַאמייר טָאה עיסימָאק עשיניצידעמ יד רעבָא

 עשיניצידעמ יד ,געט ענעי ןיא ןבילקעגרעביא טינ ךאס ןייק ?לכב טָאה
 ןוא דירדַאמ וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ָאקנַארפ לַארענעג .עיסימָאק
 -ענּפָא 'ןנוצ, ןענייז גָאט ןדעי .עקיליוויירפ ןיא טקיטיונעג ךיז .טָאהימ

 ' .ץינערג רעשינַאּפש רעד וצ ןרָאפ
 גנַאל-ןרָאי ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאעדיא רָאנ טינ ןענייז ןרָאפעג

 ברע ןַא טּפעלשענטימ ךיוא ךיז טָאה סע ;עיצולָאװער יד טסקוקענסיוא

 ןעמואוושענטימ זיא ןוא ןָאטוצניהַא ךיז ואוו טַאהעג טינ טָאה סָאװ ,בר

 טפמעקעג טאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןטסירוטנַאװַא :םָארטש ןדעי טימ

 -עג "טינ טריטסיזקע סָאװ לעטָאה
 ד זז
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 רעביא טּפעלשעג םתס ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדנובַאגַאװ ןוא סעינָאלָאק ןיא
 טסוּפ ןײנוצמורַא ןרָאװעג סואימ זיא'ס ןעמעוו ,עזָאלטעברַא ;טלעוװ רעד
 ןוא סעידענַארט-עילימַאפ טבעלענרעביא ןבָאה סָאװ רענעמ ;טסַאּפ ןוא

 ,רעצדעה ענעכַארבעצ ערעייז וצ גנולייה ַא ףמַאקיטייחיירפ ןיא ןעזעג

 -רַאפ ךָאוו ַא לָאמנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,"סעקרענָאיצילימ , עשידיו יד

 ןבָאה ,גנוציטשרעטנוא ןעמוקַאב וצ ידכ ,"עגיל-רוטלוק , ןיא טלמַאז
 תוליכר ?סיב רָאּפש א םזילַאעדיא ןנעוװו דייר עמורפ ערעייז עלַא ןשיווצ

 ({ 2 2 | - + ןפרָאװעגניירא

 ןייק קעװַא רעדײנשדדנַאמָאק רעד קינלָאס זיא וטסניימ סָאװרַאפ --- |
 ךָאד טנעק ריא ...בייוו ןייז טימ ןְבעֶל טלָאװעג טינ טָאה רע -- עינַאּפש

 ןרעיוא יד רעביא זיב טבילרַאפ ןעוועג ןיא רע !לטיג רעטיור רעד ,ריא
 טָאה עגיזוק יד ןוא ,עקטענַאשז רעדנַאלב רעד ,רענייז עקניזוק רעד ןיא

 ןייז טימ ןטג טינ ךיז טעו רע זיב םיא טימ ןעניואוו ןייג טלָאװעג טינ
 ךיז רע טָאה ,ונ ...ןטלעװ טגיילעגנייא החּפשמ סבייוו רעד טָאה .בייוו
 ךֹוז ,ןיהַא ,ךוז .ןרָאװעג םלענ זיא ןוא ןביוהענפיוא ןנרָאמירפ .ַא לָאמנייא

 - ., ךירדַאמ ןיא רָאנ זיא רע ---.םורַא נעט רָאּפ ַא ןיא טשרע ...!רעהַא
 טלּפוטשעג ַא טימ לדיימ ךעלקיד ,רעטלע ןַא טלייצרעד טָאה ױזַא

 ױזַא ,דוסב סע יז טָאה טלייצרעד .טנעה עטעװערָאהעגסיײא ןוא םינּפ
 סעקרענָאיצילימ יד ןוא .טרעהעג סע ןבָאה רעבייוו קילדנעצ ַא רָאנ זַא
 ןיא ןטלַאהעג ןוא רעמינּפ עטגרָאורַאפ טימ ןעננַאגעגמורַא ןענייז טָאװ

 -ענ ןגעווטסעדנופ ןענייז ,ןסורעג עדעדנַא יד ייב ענייא ןגערפסיוא ןייא

 : װַאקעשט רָאנ זיב ןרָאװ
 ,טקרעמַאב ענייא טָאה -- !טסילַאעדיא ןַא רימ ךיוא --|

 ,,עקטענַאשז עדנָאלב יד ...ענייז עקניזוק יד ,הרוחס ץנעי זיא יז ---
 -רַאווש ,עקירעדינ ַא טָאה -- ?ריא טדער ןעמעוו ןנעו ?רעוו ---

 ?עקטענַאשז --- עּפורג רעד וצ טרַאשענוצ ךיז ?רעפעפ ַא יו ?דיימ עקניצ

 --.רעטשרע רעד טינ ריא ייב ןיוש זיא רע !חאיצמ ַא לָאמנייא ןיוש

 | | : | .דיירפ-ןדאש טימ טרעכיזרַאפ יז טָאװ
 .ַא טסיירטעג טָאה -- !רעטצעל ךעד טינ םשח הצרי םא ןֹוא --|

 .ןגיוא יד טצָאלגרַאפ םורפ ייברעד ןוא סָאב ַא טימ לבייוו
 - ?רעטבילעג רעד רעדָא בייוו רעד ,רע טכיירש ןעמעוו ןוא

 ןעוועג ךיוא תועמשמ זיא סָאװ ,לדיימ גנוי ַא טריסערעטניא ךיז טָאה
 -/ ,רענַאיצילימ ַא טימ עביל רעקניל ַא ןיא טשימרַאּפ

 : תילכת ןסיוו טלָאװעג טָאה םינּפ ןטלּפוטשעג ןטימ ידו :
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 ? עטבילעג יד יצ בייוו יד ?גנוציטשרעטנוא טמוקַאב רעוו ןוא --- :ׂ

 ןיא סָאװ !בייו רעד טמוק גנוציטשרעטנוא יד זַא ,ןיימ ךיא --- ||

 עכיוה ַא טרעפטנעעג טָאה -- ...!ענעי ןגרָאמ ןוא יד טנייה ?עטבילעג א

 ,טנַאה רעד ףיוא דניק ןיילק ַא טימ ,יורפ עטרעגָאמעגסיוא

 ,קַאלירג ןרחא טנעדוטס רעד טיײלגַאב ןענַאמייר טָאה לַאזקָאװ םוצ

 טָאה ,ןענרהא ,םיא .סנגרָאמירפ יד ןיא ןעגנוטייצ טפיוקרַאפ טָאה סָאװ

 ייס ,רעּפרעק רעטרַאדעגסױא ןייז ייס :טקיטעטשַאב טינ ןרָאפ םוצ ןעמ

 -עגרָאפ ןבָאה ךוליה רעשירוחב-הבישי ןוא ןקור רענעגיובעגסיוא ןייז

 -נוא רָאפ ךיז ןלעטש ןשטנעמ  סָאװ ,םעד ןופ עטרעקרַאפ סָאד טלעטש

 .ןַאמרעטילימ ףירנַאב ןרעט
 טסיירטעג םיא ןעמ טָאה -- :!ןעגנערב ןצונ רעמ וטסעוװו ָאד --

 ןשירפ ַא ןיא טצעזעגניירַא ךיילג עקַאט ןוא "רעטסנעפ עכיוה , יד ןיא

 ,טעטימָאק

 "ריוו ַא טשרעהעג טָאה לַאזקָאװ ןופ ןלַאז עלעקנוט ,עסיורג יד ןיא

 עגנוי .ןשטנעמ ןופ ץרַאװש ןעוועג ןענייז ןענָארעּפ יד ,רעדורעג ןוא ראוו

 -ַאמ .טנעה יר ייב רעדניק טימ ןענַאטשעגמורַא ןענייז ןעיורפ-רעטעברַא

 טלקָאשעג טרינגיזער ןוא ןיז עקידנרָאפּפָא ערעייז טכַארטַאב ןבָאה סעמ

 ןוא "ןטיור, רעשעלפ ןופ טקולשעג ןבָאה ןזיוצנַארּפ עגנוי ,ּפָאק ןטימ

 ,ןטײלגַאב ייז ןעמוקעג ןענייז סָאװו ,סעילימַאפ ערעייז וצ טלכיימשענ

 .טניירפ עטוג ןוא עטבילעג ,םירבח ןופ טנעה יד טקירדעג ןבָאה ןטנַארגימע

 טָאה ,לַאזקָאװ-יעסרָא ןופ ןעמוקנָא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,גוצ רעד

 סענרעטמַאל עכיוה יד ןופ ןייש עלעקנוט ַא .ןזיוועג טינ ץלַא ךָאנ ךיז

 ןיא ןשטנעמ יד ןסָאנעגפיונוצ ןוא ןענָארעּפ עגנַאל יד ףיוא ןלַאפעג ןיא

 ןענייז ןכערּפשעג יד ,ןסקַאװעג זיא דלודענמוא יד ,עסַאמ עצרַאװש ןייא

 טנעמָאמ-גנונעגעזעג ןופ רעביפ רעד ןוא ,ןרָאװעג רעקיציה ןוא רעקישיור

 רעטלּפענרַאפ רעד רַאּפ ורמוא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ,ןגיטשעג זיא

 טקעטשעגנָא ןוא שטנעמ וצ שטנעמ ןופ ןגָארטעגרעביא ךיז ,טפנוקוצ

 -עוורעג יד .גנַאזעג ַא ןכָארבעגסױא זיא ?קניוו ַא ןיא .םלוע ןצנַאנ םעד

 יו ןביוהעג ךיז ןבָאה ןטסיופ .זַאטסקע ןיא ןעגנאנעגרעביא זיא טעטיז

 | -י | :העובש ַא וצ

 רעטצעל רעד ןיוש ןייז טעװ סָאד;
 "-. . . ףמַאק רעגעדישטנא א

 ,ךעלטסיופ עטלייברַאפ טקערטשעגסיוא ןבָאה טנעה יד ףיוא רעדניק

 ןופ סעמַאמ עטלַא .סעיצאטסעפינַאמ יד ףיוא טנרעלעג סע ןבָאה ייז יו
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 .ּםעק ענעביוהעג טימ ןעגנוזעגטימ ןבָאה טעטְשרַאפ רעזירַאּפ עטיור יד
 ,ןסקַא יד רעביא ענעניובעגנייא ,ןעגנוזעגטימ ןבָאה רעטעברוַא-ןַאב יד
 טָאה סרעמַאה יד ןופ רעּפמילקעג. רעד ןוא טרילָארטנַאק ןבָאה ייז סָאװ
 | .ןעמיטש עכעלשטנעמ יד ןופ רָאכ ןיא טשימעגניירַא ךיז

 ,עקיליויירפ עּפורג רעשידיי רעד ןשיווצ ןענַאטשעג זיא ןאמייר
 ,ןַאמגרעב ןענַאטשעג זיא םיא ןבעל .ןעמַאזוצ ןטלאהעג ךיז ןבָאה סָאװ
 טלקָאשעג קיד'תוקיבד ךיז טָאה רע .רעטציהעצ ןוא רעטגערעגפיוא ןַא
 ןוא טניוו ןיא טרעטַאלּפעג טָאה ענירּפושט עטלזיירקעג ןייז ,ןעגניז םייב
 ,טצנַאלגעג ןבָאה ןגיוא ענייז

 ןצנַאג ַא טָאה רע .נוצ ןבלעז ןטימ ןרָאפעגטימ ךיוא זיא עקרעמש
 ,רעבליזקעווק ַא יו רעה ןוא ןיה טגעװַאב ךיז טָאה ,טורעגנייא טינ טגוװַא
 . ןוא ןעמַאזצ ןטלַאה ךיז לֶאְז עמ ,הרבח יד ףױא ןבענעג גנוטכַא טָאה
 ןגייטשנייא טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו טקנוּפ ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןיילַא זיא
 | :סעיינ א טימ ןעמוקענּפָארַא רע זיא עלייוו עדעי .גוצ ןיא

 טראפ ןער קיוודול רעביירש רעטמירַאב רעד ,הרבח ,טסייוו ריא ---
 רע טעװ ,טייצ רעד רַאפ ןניילקעװַא טינ רָאנ םיא ט'עמ ביוא !טימ ךיוא
 ..םענייא ןיא םענייא ןביירשַאב ךָאנ זדנוא

 ,טסואוועג טינ 552 בָאה'כ !דרע ןֹוא דמַאז יװ --- רענעילַאטיא --
 ..!טלעװ רעד ףיוא רענעילַאטיא ליפגוזַא ןַארַאפ ןענייז עס זַא

 םיא טָאה -- ?עקרעמש ,רענעילַאטיא יד וטסנעקרעד ױזַא יו ---!
 | ,ןָאטעג גערפ ַא רעצימע

 ! רערעייז ךַארּפש רעד טיול :טושּפ ץנַאג -- ?יױזַא יו ---
 | ?שינעילַאטיא ןעד טסייטשרַאֿפ וד ---

 ןיב סָאװ -- טרעזייבעג עקרעמש ךיז טָאה --- !השעמ עיינ ַא -- } 
 ,טרעקראפ !אּברדַא ...?שינעילַאטיא ןעגעק וצ ביוחמ השמ ַא רַאפ ריד ךיא
 זיא רע זַא ,ךיילג ךיא סייוו ,טדער שטנעמ ַא סָאו טינ ייטשרַאפ ךיא זַא
 | ..רענעילַאטיִא ןַא

 ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה םלוע רעד ןֹוא ןעמוקעגנָא זיא גוצ רעד ןעוו
 ויטָאמָאקָאל רעד ןעוו טשרע .ןרָאװעג טינ עקרעמש זיא ,ןענַאגַאװ יד וצ
 ,רעטעּפָאסרַאפ ַא ,ןענישרעד רע זיא ,רָאפּפָא םוצ ןָאטעג ףייפ ַא/ טָאה
 1 : הרושב יד טגָאזעגנָא טָאה ןֹוא

 ןיע ןייק ,םלוע ַאזַא ...!דירדַאמ ןייק טקעריד ןראפ רימ ,הרבח ---
 ,ןרָאי ענייד וצ ןייז טעוװו ךָארב ַא ,ַאקנַארּפ -- ָאקנַארפ יוא .,..טינ .ערה
 | / ..!ךיד וצ ןָאט םענ ַא ךיז ןרימ זַא
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 לי ט ר ע ט יי זו צ

 ןגעל ןוא גייל טיט





 סקעו לטיּפַאק

 ףירגנָא רעמשרע רעד

 םִיוגנעל .טָאטשרָאפ ַא ןופ ןסַאג ךרוד טרישרַאמ טָאה גנולײטּפָא יד

 טָאה .םורא .רעכעל-ןטַאנַארג עפיט ךרוד ןסירעגפיוא ןעוועג קורב רעד זיא

 -ַאב א טָאה ןעוו טינ ןעוו רָאנ .שפנ ןקידעבעל ןייק ןעזעגנָא טשינ ןעמ

 ןטרעטשעצ א רעטניה ןופ ּפָאק ַא טקעטשענסיױרַא רענַאיצילימ רעטנפָאוװ

 .ירעגפיוא טימ ,עבורח ןענַאטשעג ןענייז רעזייה ענעזָאלרַאפ יד ,ןקרַאּפ
 ןבָאה סעקלעב עקידנעגנעה .טנעוו ענעלַאפעגניױא-בלַאה ןוא רעכעד ענעס

 ךרוד .סעבמָאב-דניצ ןוא ךיור ןופ עטצרַאװשרַאפ ,טצרַאטשענסױרַא

 :טייקשיתב-ילעב ןופ םייריש טקוקעגסױרַא ןבָאה רעכעל-רעטסנעפ עטסוּפ
 עול ןופ ךעלברעש ,ןצַארטַאמ ןופ ןטייוועגניא ,ןשיט עקיסיפ-יירד
 .טנעוו יד ףיוא ןטפַאשדנַאל עטעילַאמסענּפָא ןוא ּפעטה

 ןיא .טָאטש יד ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ,רלעפ ןעיירפ ןיא ,לגרעב ַא ןופ

 ןוא ןצענ-ןָאטעב ,ןרעיומ טליישעגסיוא ךיז ןבָאה טייקיורג-ןענינַאב רעד

 .ןשינעכיוח ןֹוא םיעוּפיש רעביא ןטינשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעיילַא עטיירב

 -יש ןופ טצרַאטשענסיורא ןבָאה סמערוט-ןצאלאּפ ןוא סענריק ןופ ןציּפש

 : ,רעכעד ןופ סעילַאװכ רעביא ןביוהענ ךיז ןוא לּפענ ןרעט

 טינ ..רעגניפ א .טימ ןזיוועגנָא רעצימע טָאה --- !דירדַאמ --

 רעליטש ַא ןוא ּפעק יד טיירדעגסיוא עלַא ןבָאה ,שרַאמ םעד קידנסיירעביא

 : ןעייר יד ןפָאלעגכרוד זיא למרומעג

 אי איש 2 | | ! דירדַאמ ---
 ןּופ לָאבמיס ַא ןרָאװעג זיא יז .טָאטש עטרענַאלַאב יד ןעוועג זיא/ס

 :רעצרעה יד ןיא טילנענפיוא טָאה תונשקע ענעסיברַאפ ַא .טייהיירפ
 : | !ןעמוקַאב טינ יז ןלעוו ייז ---|

 ןעניז ןטַאי ןטסניימ .רעדלעפ ןשיוװצ טרישרַאמ ייז ןבָאה טציא
 ,סעקטרוק ענרעדעל ןגָארטעג ןבָאה .ערעדנַא ,שירעטילימ ןָאטעגנַא ןעוועג
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 ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .םייה רעד ןופ טכארבענטימ ןבָאה ייז סָאװ

 . -עװס עטקירטשעג-טנַאה ןופ סנגַארק עקיד ;ןזיוה עליוויצ ןפרָאוװעגכרוד

 יד ףיוא ןעלטיח יד .ןרידנומ-יקַאכ יד ןופ טצרַאטשעגסיורא ןבָאה סרעט |
 טימ סמלעה עקידנעשטשילב ןעוועג :ןעמרָאפ יילרע'לכ טאהעג ןבָאה ּפעק 6

 -סַאק עטלטסעקעג ,לָאטש ןופ סעקסַאק עיורג-ךעליולב ,ןציּפש ענרעּפוק
 .סיּפעק ענעלַאװ ןוא ןטערעב עצרַאװש ,סעקישַאד עגנַאפ טימ ןטעק
 ,סעקעד עטלקיוװעג ןגָארטעג עלַא טעמכ ןבָאה קעז-קור ןוא ןסקיב רעסיוא

 טלבמָאבעג ךיז ןבָאה ןעמעוו ייב ןטלעז ,ןעלסקַא יד רעביא ןפרָאװרַאפ

 ,לטרַאג םורָא ענעגנַאהרַאפ ,ןטַאנַארג-טנַאה עלַאװַא

 טָאה רע שטָאכ ,גנַאג ןיא טצנַאטעגרעטנוא ?סיבַא טָאה עקרעמש

 ןיוש טָאה ןַאמנרעב .ייר ןייז ןופ טירש םעד ענימ רעבושח ַא טימ טיהענּפָא

 -יילּפ יד ןוא ןכיילנוצסיוא ךיז ןזיוואב טָאה רעּפרעק ןייז .טרישרַאמ טונ

 ַא .רידנומ ןשירענלעז ןיא ןרָאװעג רעדנור ןוא רעטיירב יװ ןענייז סעצ

 עצרַאװש-ףיט ענייז ןופ קילב םעד טפרַאשרַאפ טָאה ?לדרעב קיִציִּפש ,סיבָאמ

 םעד טימ ןוא ךיז טימ ץלָאטש זיא רע זַא ,ןעוועג קיטנעק זיא'ס .ןגיוא

 .סיפ ענייז רעביא ףיט ןלַאפענּפָארַא זיא סָאװ ,לעניש ןגנַאל- וצ

 -ןבלמ עשירעטילימ יד :טרעּפמולענמוא ןעזענסיוא טָאה ןַאמייר רָאנ

 וצ רעדָא ןעוועג ןענייז ,עמרַאזַאק ןיא טלייטעג טָאה ןעמ סָאװ ,םיש

 ערעגָאמ יִד .ףונ ןטרַאדעגסױא ,ןגנַאל ןייז רַאפ טַײרב וצ רעדָא ץרוק
 ןרישרַאמ ןטימ ךיוא .?ברַא עצרוק וצ יד ןופ ןלַאפעגסױרַא ןענייז טנעה
 -םָאמוא טריפעג ךיז ןבָאה סיפ ענייז ;:קידלניױֿפ רָאג ןעגנַאגעג טינ סע זיאי

 .ךיז רַאפ עכעלטיא טנַאּפשעג ןוא יירפ-קיגנעה

 עכעלטע רָאנ ןבילברַאפ ייז ןענייז עטעסַאבלַא ןופ "עזַאב , רעד ןיא

 ייז רעדייא דנַאלסיױא ןופ עקיליוויירפ יד טלמַאזעג .ךיז ןבָאה טרָאד .געט

 טכַאמעג ץלַא טרָאד זיא ןטייצ עטשרע ענעי ןיא .טנָארפ םוצ קעװַא ןענייז
 -וצ ןוא עמרַאזַאק ַא ןיא טקיטכענענרעביא ןבָאה ייז .ּפַאל-ּפַאכ ןרָאװעג
 -ָאט עד ַאסַאלּפ , רעד ףיוא טריפעגסיורַא ייז ןעמ טָאה ירפ ץנַאנ סנגרָאמ

 -ענסיוא ייז טָאה ןעמ ואוו -- ןפמאק-;פקָא ןופ ענערַא יד --- ?סָאר
 -רעטילימ ענעזעוועג :טייל-ךַאפ יד ןבילקענסיוא ןוא ןעייר ןיא טלעטש
 ,רעקינַאכעמ ןוא ןטסינַאפעלעט ,ןטסירעליטרַא ,טייל

 ,ץַאלּפ ןדנור ןרעביא ריצַאּפש א טכַאמענ ?ייוורעד טָאה עקרעמש

 -נירַא ןוא רעטַאעטיּפמַא ןקידכעלייק ןופ .ּפערט עכיוה יד טכַארטַאב טָאה

 -עטשרָאפ רעד רַאפ תומחב יד ןעייטש סע ואוו ,ןלַאטש יד ןיא טקעמשעג
 טָאה ,ןטסילַאיצעּפס סיוא טבייקק ןעמ זא ,טרעהרעד טָאה רע ןעוו .גנול
 : הרבח רעד זדלָאמעג רעי
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 .ןיא דרעפ א ףיוא { טאדלָאס א !טסירעלאוואק א ןרעוו ייג ךיא ---

 ... שרעדנַא סעּפע רָאג

 ?דרעפ ןייק ףיוא ןטירעג טינ ןבעל ןייד ףיוא רעבָא ךָאד טסיב ---

 טָאה .הרצ יד ןענַאטשאב עקאט זיא םעד ןיא ,טהנעטעג ענעי ןבָאה -- |

 -סעלַאפ ַא םעגייא םירוחב עשידיי יד ןשיווצ ןענופעגסיוא עקרעמש רעבָא

 : טדערעגניירַא םיא ןיא ןוא רעניט

 ןיא ןעלזייא ןבירטעג יאדוא ךָאד טסָאה ,רעדורב רעטוג ,וד --- 1

 . אט !טסירעלַאװַאק רעקיטרַאפ ַא ,סע טסייה ,ךָאד טסיב ,דנַאל ןסילייה

 : .ןרלעמ עדייב ךיז רימָאל

 ײמרַא רעכלעוו ןיא , :ןָאטעג גערפ ַא עיסימָאק רעד ןיא! טָאה'מ- ןעוו

 "רעד עקרעמש ךיז טָאה ,"?טנידעג ריא טָאה טנעמיגער ןכלעוו ןיא ןוא

 ,תוישק-ץָאלס יד ףיוא ןרעפטנע ףתוש ןייז טזָאלעג ןוא ּמִא גָארט א טננאל

 .רעייגסופ רעטושּפ ַא ןבילברַאפ רע זיא ױזַא ןוא

 אנוש רעד .טָאהעג טינ טייצ ןייק ייז ןבָאה ןעננוביא עננַאל ףיוא/ |

 -יפֶא ןַא ייֵז טָאה קיטימכָאנ .דירדַאמ ןופ ןרעיוט יד ייב ןענַאטשענ זיא

 זייווקיצנייא ןסייהעג ןוא ןסקיב ןבעגעג ,ץַאלּפ ַא ףיוא טריפעגסיױרַא ריצ

 טָאה רעכעלטיא .לווָאט ןסייוו א ףיוא סָאװ ,ךעלעקייק עצרַאוװש ןיא ןליִצ

 ןטייוצ ןפיוא טרזחענרעביא ךיז טָאה עבלעז סָאד .לָאמ ףניפ ןסָאשעג

 "וצ .תונכה עשירעטילימ ערעייז טקידנעעג ייז ןבָאה טימרעד ןוא גָאט

 ַא רעביא ןזָאלעג ךיז ןוא ןענָאימַאק ןיא ןניטשעגנייא ייז ןענייז סנגרָאמ

 ןשינעכיוה יד רעביא טלגנעלשעג ךיז טָאה סָאוװו ,יײפָאש ןטביוטשרַאפ-סייװ

 -י .דירדַאמ ןופ ננוטכיר רעד ןיא ,עיליטסַאק ןופ
 עלַא טימ טנַאקַאב עקרעמש ךיז טָאה געט רָאּפ יד ןופ ךשמ ןיא

 טקעדטנַא טָאה ,לופ ןעװעג םוטעמוא זיא ,עטעסַאבלַא ןופ ךעלעקניוו

 -עג ךיילג זןיא ,רעדנעל עטייוו ןופ ענעמוקעג-יינ יד ןשיווצ טניירפ-עטונ

 ןופ ּפָארַא טשרָאקַא ןענייז סָאװ ,"ענירג , יד רַאפ רעזייוו-געוו א . ןרָאװ

 ייברעד קידנטלַאה ,טפַאשרעדורב ןעקנורטענ ןעמעלַא טימ טָאה ןוא ןַאכ

 וצ ןעזעגסיוא ןהעש יד ןבָאה ןענַאמגרעב .ןוחצנ ןלענש ַא האפ ןטסָאט

 ןרָאפּפָא ןיוש טעװ ןעמ ןעוו ,טגערפעגכָאנ רדסכ ךיז טָאה רע ןוא גנַאל

 ,ןָאימַאק ןטקעדענּפָא ןיא גנַאל ןהעש רעטעּפש קידנעייטש ,טנָארּפ םוצ

 ףיוא טקוקעג ,ןטבילרַאפ ַא ןופ קילב ןקירעגיינ ַא טימ טפַאגרַאפ רע טָאה
 ןנַאז-גיז רעביא טנָאיעג ךיז ןבָאה סננָאװ יד .טפַאשדנַאל רעקינרעב רעד

 ,ןעיורפ ןענייז רעפרעד עלַא ןיִא .ביוטש סנקלָאװ ןביוהעג ןוא "יסָאש ןופ
 ןבָאה ,געװ ןטייז עדייב ןֹופ זייוסעּפורג ןענַאטשעג רעדניק ןוא םינקז

 : ןעירשעגכַאנ ןוא ןטסיופ ענעביוהענפיוא טימ טסירגַאכ
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 | 0 ירא : ! דולַאס ...!דולַאֿס

 עשידיי יד .ןעגנוביא יד ןופ ץַאלּפ ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה ןַאמגרעב

 ,ןריציּפָא יד ןופ רענייא ןוא טכעלש טליצעג עלַא טעמכב ןבָאה עקיליוויירפ

 :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה ,שטייד ַא

 .טינ :ייז ןגיוט גירק םוצ ,קיטילָאּפ רַאפ טוג ןענייז ןעדוי יד ---

 -ַאב ןוא רעטרעוו עקיזָאד יח ןעניז ןיא טוג ןעמונעגניירא טָאה רע

 ..1 ךיי א ןיא רע לייוו אקווד ,טַאדלַאט רעטסעב רעד ןייז טעוו רע :ןסָאלש

 רע זיא ?סיוא רע טעז יװ .טנָארפ םוצ ןעגנַאנעג ייז ןענייז טציא

 ,סטכער ..,?ןטסישַאּפ יד ןופ ןייז יז ןלעװ םייוז ײװ ?עיניל עגנַאל ןייא
 עסייו טצנַאלגעג ןבָאה גרעב-ַאמַארַאדַאװג יד ןופ ןשינעכיוה יד ףיוא

 ךיז טָאה ,ּפעק יד רעביא ןָאטעג שיור 8 טָאה ןָאיװַא ןַא .רעדלעפדיינש

 ,ןטנָאזירָאה עטייוו רעטניִה ןדנואוושרַאפ זיא ןוא םיור ןיא ןָאטעג שטילג ַא

 יד .ןרָאװעג סייח זיא דלַאב .רעדילג יד טמירַאװעצ טָאה .ןרישרַאמ סָאר

 ןָאטעג ּפַאט ַא טָאה ןַאמייר .סעציילּפ יד ןטירעג ןבָאה עיצינומַא ןוא ןְסקיב

 ; קַאז-קור םעד

 ו קלאפ ןצנַאג א רַאֿפ טקַאּפעגניירַא רימ ןעמ טָאה ןענידרַאס --

 -עג םיא טָאה -- ןבעג הצע ןַא ךיז ןעמ'ט ןענידרַאס יד טימ ---
 ' .כײֿפרַאפ ריד ךיא לעװ עיצנַאטס רעטשרע רעד ייב --- עקרעמש טסיירט
 ודלַא וצ טקישעג ךיא טלָאװ עקעד יד רעבָא ...סעקשוּפ רֶאּפ 5 םימ ןרעט

 + !דָאב-ץיוװש א יו טערַאּפ יז .תוחול

 --- רעטיצ א ןּפַאכ טיעמ יוװ ,ןעז יטסעוו ,טכַאנַאב זיב ֹוצ טרַאוװ --

 : | .ןַאמגרעב טנרָאװעג םיא טָאה

 -גרעב .ןסָאש עטשרע יד טלַאנקענּפָא ןבָאה ,לָאט ןיא ,סקניל ץיגרע

 .םורַא ןגיוא יד טימ ןָאטעג ךוז א ןוא ןרעיוא יד טציּפשעגנָא טָאה ןַאמ
 -רַאֿפ ַא ןוא רעמייב ענלצנייא ,ןעלגיה ענעפרָאװעצ רָאנ ןעזעג טָאה רע

 -יפנֶא רעד .דלעפ ןיא קיטימכָאנ ןקיטסברַאה ַא ןופ טייקיאור עטרעווילג

 ךיז ןַאד ןוא עטרַאקידנַאל ַא ןיא טקוקעגניירַא טָאה עּפורג .רעד ןופ רער
 עלייוו .א .שארב טנַאּפשעגנ טָאה סָאװ ,רעינַאּפש ַא טימ ןעוועג בשיימ
 | ,ייסָאש ןופ .ּפָארַא גנולײטּפָא יד זיא רעטעּפש

 -- ןרָאװעג רעכעלנייּפ ךָאנ שרַאמ רעד זיא דרע רעכייוו רעד ףיוא
 ךיז ןּבָאה ןעייר יד .רענייטש-דלעפ ןָא טרעּפלָאטשעג ןבָאה סיפ עדימ יד

 ץינרע טָאה רעפרַאװנלױק רערַאבעזמוא ןַא ,ןטָאשעצ ןוא טזיילעגפיוא
 פא םיא 'טָאה ,גרעב יד רעטניה ,טייוו .זעוורענ ןוא קילייא טרעגַארגענ
 ןסָאש- ןענייז טציא ,ּפעלק ענעסַאלעג ,עּפמעט טימ ןָאנַאק ַא טרעפטנעעג
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 .ןעזעג טינ ץיִנְרֶע ןיא ןעמ טָאה אנוש םעד ןוא ןטייז עֶלַא ןופ ןלַאפעג

 -ּפָארַא יד ףיוא טגיילעצ ךיז טָאה טכַאנרַאפ ןקידנלַאפוצ ַא ןופ טעמוא ןַא

 טלקנערּפשאב ,ךעלדנעמוא ןוא ןָאטָאנָאמ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ;ןעגנַאה

 םלוע .ןֹופ ןקילב עדימ יד | .ךעלדלעוו-ןווילֶא עיורג טימ טרָאד ןוא ָאד

 יה י | :טנערפעג ןבָאה

 ס טנָארפ רעד זיא זאוו .---

 יי יי ? ןטסישַאפ יד - ןגיל וואו --- ,

 ,עוּפיש א ףיוא קידנרעטעלק ,ןבָאה ייז ןעוו ,לקנוט ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ןעייר יד ךרוד זיִא דלַאב .סעּפָאקֶא ענעבָארגעג-ךַאלפ ףיוא ןּפָארטעגנָא

 ןענייז ּפעק יד רעביא .ןקיטכענ ָאד טביילב ןעמ זַא ,העידי יד ןפָאלעננרוד

 ,ןבָארג ןיא ןפרָאוװעג ךיז טָאה םלוע רעד .ןליוק עקידנעשטשיווס ןגיולפעג

 רַאפ ןעלקניוו טכוזעגסיוא ןוא ,עיצינומַא ןוא םעקעד יד טנײלענּפָארַא
 | : יי . : ,רעגעלטכַאנ

 -עננָא ןענאמגרעב ןבעל רעצימע טָאה -- ?ןטרָאד ,טסעז וד --

 ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רע .טייוו רעד ןיא רעגניפ ַא טימ ןזיוו

 - ,רעמייב ןֹוא רעזייה עכעלטע גרַאב ַא ףיוא-טקרעמַאב

 .ןטסישַאפ יד ןענייז טרָאד --

 י 1? הַא --
 ! ןריקַאטַא .ייז רימ ןלעוו ןגרָאמ ---

 טרזחענרעביא ןַאמנַרעב טָאה -- !טנָארפ רעד !טנָארפ רעד זיא'ס

 גנַאל א .טנעמָאמ ןופ טייקכעלרעייפ יד ןליפ וצ טימַאב ךיז ןוא ךיז רַאפ

 טָאה רע .ּפָאק ןייז רעביא טפול יד !טינשענכרוד טָאה ליוק ַא ןוֿפ ןעקיס

 "מעט א .טעשטרָאקעגנעמַאזוצ ךיז ןוא ןָאטעג גיוב ַא וויטקניטסניא ךיז

 .ןעקנַאדעג יד טלקנוטרַאפ ןוא טשרעהַאב םיא א טָאה טייקדימ עַּפ

 טָאה רעצימע .םורַא רעדורעג ַא טקעוװעגפיוא םיא טָאה ףָאלש ןופ

 עקרעמש .ןגיוא יד טנפעעג טָאה רע ןוא טייז ןיא ןָאטענ ךרוטש ַא םיא

 .םעקעד יד ןדנובעננעמַאזוצ טָאה םלוע רעד .םיא רעביא ןענַאטשעג ןזיא

 -עצ ךיז ןוא.גרַאב ןטייוו ַא רעטניח ןופ ןביוהעג ךיז טָאה:טכיל סָאלּב ַא

 רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה למרומענ רעליטש א .למיה ןרעביא טצירּפִש
 יי | : עקידנפָאלש יד טקעוװעג ןוא :עּפָאקֶא רעד

 ! עקַאטַא רעד וצ ןטיירג ךיז ---

 עקרעטש ןזיוועגנָא טָאה -- עטשרע יד ןדיקַאטַא ןלעוו ענעי -- -

 ,טנעה יד ןיא ןסקיב יד ,טיירגנ ןענַאטשעג } ןיִא סָאװ ,גנוליײטּפָא ןַא-ףולא

 יי = | .עּפָאקֲא רעקידתוניּכש ַא ןיא

 ףז



 ? עלַאנָאיצַאנרעטניא ---

 : | .ןעמ טגָאז ,ןזיוצנַארפ .ָאי -- =

 ןָאטעג ּפוז ַא לענש ןבָאה ןשטנעמ עכעלטע .ןרָאװעג רעקיטכיל זיא'מ

 גנולצולּפ .טנַאה וצ טנַאה ןופ ןכעגענרעביא סע ןוא לשעלפ-דלעפ ַא ןופ

 ןָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה ּפעק ןופ עייַאװכ ַא .טרירענ ךיז ןזיוצנַארפ יד ןבָאה

 ,ןָאטעג עדיוה א ךיז ןבָאה סרעּפרעק .עּפָאקַא רעייז ןופ ןדנַאר יד רעביא

 :ףֹורַא-גרַאב יירשעג ןדליוו ַא טימ טזָאלעג ךיז ןוא טכיילגעגסיוא ךיז

 ! סיורָאפ --- .! ַאדרוה ---

 טָאה םורַא ןופ יו ,?לגרעב ץיּפש םוצ ןעננַאגרעד םיוק ןענייז ייז

 טָאה הרוש יד .ןּפלַאז-סקיב ןוא ןזעיַארטעמ ןופ ײרעקסַארט ַא טכליהעגּפָא

 רעד רעטנוא טייב-האובת א ינו ןלַאפענמוא זיא ןוא ןָאטעג/ לקַאװ ַא ךיז

 -עג ןבָאה עטעדנואוורַאפ .ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא "?ַאררוח , רעד .עפָאק

 ךיז ןבָאה ,ץכעלייוורעטניה ןלַאפעג ןענייז עכעלטע .טצכערקעג ןֹוא ןעירש
 יד .קיטייוו ןופ טעשטרָאקעג יז ןוא יײשנַארט ןיא קירוצ טלקײקעגּפָארַא

 ,גנוקעד א טכוזעג ןוא דרע רעד וצ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ענעבילבעג-טנוזעג

 .ןרענָאיצילימ עילַאװכ עיינ א ןָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה ןטניה ןופ

 נָארט א ךיז ןוא !"סיורָאפ , לעפַאב םעד טרעהרעד טָאה ןַאמנרעב

 .ץוש רעד טקידנעעג ךיז טָאה ָאד .גרַאב ןיּפש םוצ טעּפמיא טימ ןָאטעג

 טערביליצ א יו טלעטשענסיוא ןעוװעג ןעמ זיא טייז רעדנַא רעד ףיוא

 ןוא ןצרַאה ןיא ןָאטעג גָאנ א םיא טָאה סע .ןליוק עשיטסישַאפ יד רַאפ

 ןענייז םורַא .דרע רעד ףיוא ןָאטענ ףרָאו ַא וויטקניטסניא ךיז טָאה רע

 - ירא ייז ןענייז זייווקיצנייא ...?ןָאט ייז ןלעװ סָאװ .ןרענָאיצילימ ןגעלעג
 ַא טלימרעד רע טָאה לָאמַאטימ .טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעגנורּפשענרעב

 .ןרָאװעג ןעמונענּפָא םיא ןטלָאװ סיפ יד יוװ ,ינק יד רעביא טײקכַאוװש

 רעבָא ...!ןיינ --- ?טיוט ןרַאפ ...?ןליוק יד רַאפ ארומ יד !קערש יד זיא'ס
 5וק רעקירעזייה 8 .ןייז רבוג טינ יז ןעק רע ןוא םיא טשרעהַאב קערש יד
 ךיז ןבָאה סנטָאש עכעלטע "!םירבח ,סיורָאפ !םירבח , :טייוו טינ טיירְש

 ךיוא זיא גנורּפש ןייא טימ ,ןרָאװעג םלענ ןענייז ןוא ןָאטעגנ ביֹוה ַא
 ךיוה טפייפעג ןבָאה ןליוק יד .טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעוועג ןַאמנרעּב
 םעד ןטלַאהַאב ןוא דרע רעד וצ טעילוטענוצ ךיז טָאה רע .?גרעב ןרעביא
 ,סמירַא יד ןשיווצ ָּאק

 למַאצ רעייז טליפענ טָאה רע ןוא טרעטיצעג ץלַא ןבָאה ינק ענייז
 ןקָארשרעד ךיז טָאה רע .בייל ןייז ןפָאלענכרוד זיא רעדיוש א .ךיז רעטנוא
 רעמ טציא ךיז טָאה רע .טּפַאכעגמורַא םיא טָאה סָאװ ,ארומ רעד רַאפ
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 ,.{ןַײז רבוג םיא זומ רע ,טיוט ןרַאפ יו ,דחּפ ןכעלרעניא ןרַאפ ןקָארשעג

 .פיוא ,טקוקעגמורַא .ךיז ןוא ּפָאק םעֶד ןביוהעגפיוא רע טָאה קיטכיזרָאפ

 -יומעג עכעלטע ןענַאטשעג ןענייז ,רעמַײב ןשיװצ- ,גרַאב ןקידרעביאנגעק

 טרָאד .רעהפיוא ןָא טקַאנקעג טרָאד ןבָאה רעפרַאוװנליוק יד .רעזייה עטרע

 -ניה ןשטנעמ ןגעלעג ןענייז ,עוּפיש ןפיוא ,םיא םורַא !ןטסישַאפ יד ןענייז

 -רַאפ א טָאה טייוו טינ ,ןדָאב םוצ טקירדעגוצ ,רענייטש ןוא סעטסוק רעט

 טרעוו םיִא םורַא דמַאְז רעד יו ןעזעג טָאה ןעמ .טצכערקעג רעטעדנואוו

 ַא ַא ,ןָאטעג ביוה א רעצימע ךיז טָאה קילבנגיוא ןדעי ,טולב ןופ ךעלטיור

 -עכיוה עלַא .דרע רעד וצ ןפרָאװעג ךיז ןוא טירט רַאּפ ַא ןָאטעג גנורּפש

 עלַא ךיז ןבָאה םורַא ןוא רעייפ טימ טייּפשעג ןבָאה טייוו רעד ןופ ןשִינ

 -ָאיצַאנרעטניא , ןפירגעגנָא ןבָאה םקניל :טגעװַאב קיטעּפמיא ךעלגרעב

 ,ליוויצ ןיא רעטעברַא ןוא ןרענָאיצילימ :רעינַאּפש --- סטכער ,"עלַאנ

 ןקידנצרַאטשסַיורַא ןא ןעזרעד ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג ךוז ַא טָאה רע

 ךעלעטניּפ עצרַאװש עכעלטע .םיא רעטניח ןָאטענ ףרָאװ ַא ךיז ןוא זלעפ
 .יירעסיש יד .ןסקַאװעג זיא לָאצ רעייז .ןטנוא לָאט םעד טכיירגרעד ןבָאה
 ,םיא ןבעל ןלַאפעג ןענייז ןליוק יד ,ןרָאװעג רעטכידעג ןיא ןגעקטנַא
 -ילּפש טימ טצירּפשעג ןוא זלעפ ןיא טּפַאלקענ ,זיירק ַא ןיא טצנַאטעגמורַא

 -עג ךיז ,ןָאטעג רעטיצ ַא רעדיוו טָאה רע .סעדורג-דרע ןוא ןייטש סרעט
 .ןֿבָאה סָאװ ,סיפ יד טעשטרָאקעגנייא ןוא ןייטש ןטלַאק םוצ טערינ
 יי רו יי | ,טצישאבמוא ,טקעטשעגסױרַא

 גרַאב ןעּפַארד ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה לָאט ןופ ךעלעטניּפ עניילק יד

 ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה רע ...?רעטצעל רעד ןבילֿבעג רע זיא .ףױרַא
 רעטניה .ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןוא רעטעמ עכעלטע ןפָאלענּפָא זיא ,טרֶא

 ,גרעב ןעיורג ַא

 -רעק ןטיוט א רעטניח ךיז טציש רע זַא ,טקרעמַאב רע טָאה דלַאב

 ןעמונעגנָא טאה רע .ןסָאשעג ןרענָאיצילימ עכעלטע ןבָאה טייוו טינ .רעּפ

 -ענסיוא םִיא ןּוא ,ךיוב ןפיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,ףוג ןטרעוװילנרַאפ םעד

 טָאה רע .טולב ןופ טּפעלקענ ךיז ןבָאה טנעה ענייז .טייז א ףיוא ןניוצ
 -ַאפעג ןופ לסקא ןפיוא סקיב יד טרַאּפשעגנָא ,לעניש ןָא טשיװענּפָא יז
 : .ןסָאש עטשרע יד טגנַאלרעד ןוא םענעל

 זייוכעלסיב זיא קערש יד .גנורעטכיילרעד ַא טליפרעד טָאה רע |
 וצ טננערטשעגנָא ךיז רע טָאה תוחוכ עלַא טימ .ןרָאװעג טּפעװעגסױא

 !אנוש רעד זיא טּרָאד !ןטסישאפ יד ןענייז טרָאד .רעמייב יד ןשיווצ ןליצ

 ןטפידַאס יד ןוא עינעמור ןופ םינילת יד ,עזערעב זוטרַאק ןופ םיבלכ יד
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 ןעוועג רע זיא ןבעל עצנַאג סָאד .. רענַאל-עיצַארטנעצנָאק עשטייד יד ןופ

 -ןוזָאל ןעירשעג ןוא ןָאפ רעטיור ַא טימ טרישרַאמ .טָאה רע :קיטכעמנָא

 רע ןעק טציא .סעקייגַאנ ןוא טָארש טימ .ןלַאּפַאב ןענייז ענעי ןוא ;ןעג

 טביוטעגפיוא טָאה ןדרָאמ וצ טסול עשיהיח ַא !טיוט רַאפ טוט ןבענּפָא

 -ענפיוא זיא רע .טלסיירטעגפיוא םיא ןוא ןשינעפיט ענענרָאברַאפ ןופ
 ..ןליוס ןופ ןגער ןכרוד טעּפמיא טימ ןפָאלעג ןוא ןעגנורּפש

 סָאװ ,םלוע רעסיורג א טלמַאזרַאפ לייוורעד ךיז טָאה לָאט .ןיא =
 רעפרַאװנלױק יד ןבָאה וצרעהַא .גנַאהרָאפ-רעייפ םעד ןסירעגכרוד טָאה
 ןזָאלעג ךיז ייז ןבָאה סעּפורג עטכירעג ןיא .ייז ףיוא ןליצ טנעקעג טינ
 ןבָאה עכעלטע .טגָאיעגנָא ייז טָאה ןַאמגרעב .ףױרַא-גרַאב ,ןטייז עלַא ןופ

 / טיירג ןטלַאהעג ייז ןוא ןעלטרַאג יד ןופ ןטַאנַארג- טנַאה .טעליּפשעגּפָא

 טעזױּפעג ןוא ןגיוצעגסיוא ךיז ייז ןבָאה רעכעה לסיב ַא .ןפרַאוו םוצ
 .ןכעטש וצ טיירג ,סיורָאפ ןטעליטש ןעקידנעצנַאלג יד ,רעכייב יד ףיוא

 .ןָאפ עטיור א טרעטַאלפעצ ךיז טָאה ,טוג ןופ סקניל ,לנרעב ַא ףיוא
 -ייטש רעטניה ןגרָאברַאפ .ןרָאװעג ,ןסירעגכרוד זיא עיניל עשיטסישַאפ יד
 יב יד ןשיווְצ טסענ םעד ןסָאשַאב ןרענָאיצילימ ןבָאה סעטסוק ןוא רענ
 טציא  .ןרָאװעג טמוטשטנַא רעפרַאװנלױק יד ןענייז זייווקיצנייא ,רעמ
 טָאה םלוע רעד .גרַאב ץיּפש ןפיוא ןסירעגפיוא ןטַאנַארג עכעלטע ןבָאה

 ןוא םעטָא םעד טּפַאכענּפָא טָאה ןַאמגרעב .סיורָאפ טעזױּפעג קיטכיזרָאפ
 רעטניה ,חרזמ ןיא .סקניל לגרעב םוצ קילב א ןפרָאװעג לֶאֵמ  עכעלטע
 .-עג ךיז ןבָאה ןלַארטש עריא ןוא ,ןוז עגנוי א ןעגנַאגעגפיוא ןיא ,גרעב יד
 .םיוב א רעביא ךיוה טעייוועג טָאה סָאװ .,ןָאפ ןעטיור רעד ןיא טג יִּפש

 םיא זיא'ס .ןשטנעמ ןופ טלמיוועג ןבָאה םורַא םיעוּפיׂש ןוא ןלָאט יד

 םיא טימ ןעמַאזוצ ןטלָאװ טלעוו רעד ראג ןופ ןענַאילימ יו ןעמוקעגרָאפ

 | .וצפיורַא ןגיוצעג

 רעבָא .ןרעמיצ יד ןיא ןיירַא ייז זענייז ןטעגנַאב- עטזיּפשעגנָא .טימ |
 ןגעלעג ןענייז רעפרַאװנליוק יד םורַא .ןעווענ טינ רענייק ןיוש זיא טרָאד

 .ּבָאק םעד טיײרדענּפָא וויטקניטסניא טָאה רע .םינורה עכעלטע

 ןטָאש ןיא קידנניפ ןעקרעמשי ןפָארטעג רע טָאה רעטעּפש לסיב ַא

 : םיוב ַא ןופ

 וצ -- ןעוװעגנ עידומ םיא רענעי טָאה -- ,ןיוש ריא | סייוו טציא |
 ! לקניוו ןטיוט ןכרוד ןגירקוצ ךיז ןעמ זומ רעפרַאװנליוק -יד
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 ? טסייה סָאוװ ---

 ןעמ ואוו ,?קניוו ַאזַא זיא לקניו רעטיוט רעד ;טושּפ ץנַאג --

 ..טענרהעג טינ עדארג טרעוו

 נא לא א

 .ףָאלש ןֹופ ןסירעגנסיױרַא טכַאנ ןטימניא ייז טָאה סיפ ןופ ןעּפוט ַא

 -ַאב ןבָאה רעינַאּפש גנלײטּפָא ןא .סנטָאש טגעװַאב ךיז ןבָאה ףיוח ןיא

 ךיילג ןבָאה ?עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןוא עיציזָאּפ עטרעבָארעד יד טצעז
 | .טינשּמא רעדנא ןַא וצ טרישראמּפָא



 ןביז לטיּפַאק |

 .. עיוַאּפש ץייק טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ןרָאמ ןוא ןדיי

 ןוזרעבמעוָאנ עטעּפש יד טָאה טכַאנ רעטכייפ ןֹוא רעטלַאק -ַא ךָאנ

 ,עקיצומש יד ןיא ןָאטענ ןייש א ןוא רעדילנ עטפייטשרַאפ יד טמערַאוװעצ

 עקרעמש ןוא טרישרַאמ רעדיוו טָאה גנוליײטּפָא יד ,רעמינּפ ענעסקַאװרַא

 :ןענַאמייר טנערפענס=זא רדסכ טָאװ

 ?טלעוו רעד ןיא ץינרע רימ ןטלַאה ואוו ,ונ ---

 .ןעלסקַא יד ןביוהעג רענעי טָאה --- ?סייוו'ךיא --
 ןעגנַאגעג ןרָאי ליפיוזַא וטסיב סָאװ ֹוצ ָאט ?טינ ךיוא טסייוו וד ---

 | + ? טעטיזרעווינוא ןיא

 ןזיוועגנָא ןַאמייר טָאה -- ?גרעב יד ףיוא יינש םעד טסעז וד --

 רעדירדַאמ ןיא ץלַא ךיז טנָאלש ןעמ זא ,ןמיס ַא זיא'ס -- טייוו רעד ןיא

 | | .טנגענ

 סעקעד עקידנעגנעה יד ןוא ןלעניש עקיד יד ,סייה ןרָאװעג זיא דלַאב

 רוטּפ טרעלקעג טינ רעמ טָאה רענייק רעבָא ,סעציילּפ יד ןבירעג ןבָאה

 ןגעלעג ןעמעלַא זיא רענייב יד ןיא .אשמ רערעווש רעד ןופ ןרעוו וצ

 יד .ןעײשנַארט עסַאנ ,עטקעדענּפָא ןיא טכענ עקידננער ןופ םעט רעד
 ,ביוטש רעד ןוא ,ןשַאװעגמורַא טינ גנאל ןיוש ןבָאה ייז סָאװ ,עטָאלב

 -ענ טקייוועצ ןענייז ,בייל ןיא ןסענעגנייא ךיז ןשדַאמ יד תעב טָאה סָאוו
 םיטובלמ עטעװעטרַאהרַאפ יד רעטנוא ןענורענּפָארַא ,סייווש ןיא ןרָאװ

 .סעקטעּפרַאקס עקיּפעלק יד ןיא טעּפירקסעג ןוא

 טניז .זדלאה ןיא ןענעקידט ןביֹוהעגנָא טָאה טשרוד רעפרַאש ַא

 טינ רענייק טָאה עטעסַאבלַא ןופ "רעטנעצ , םעד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז

 ןקורט טימ ךיז ןעמ טָאה טזײּפשעג .סטכעקעג ןופ םעט םעד טכוזרַאפ

 ךָאנ ךיילג ןענייז ?עלַאנַאיצַאנרעטניא , יד םירָאװ .ןענידרַאס ןוא טיורב

 -מיא ןענייז ןעננולײטּפָא יד .טכַאלש ןיא ןרָאװעג ןפדָאוװעג ןעמוק רעייז
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 -ניא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז ןיא שינעלייא ןיא ןרָאװעג טריזיווָארּפ

 טינ וליפַא ןוא ןעלטימ-טראּפסנַארט ןייק ,ןכיק-דלעפ ןייק טינ ,ץנעדנעט
 | | .לָאטיּפש-דלעפ ןטכער רעדָא ןָאפעלעט ןייק

 .-ַאּפש ןופ רעטעברַא יד ןבָאה דנַאטשפױא ןופ געט עטשרע יד ןיא
 ,ןלַארענעג יד ןבָאה הדירמ יד ןביוהעגנָא .טנאהרעבױא יד טאהעג עינ

 גנוריגער רעד ןיא טייהרעמ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןעײטרַאּפ עקניל יד לייוו
 עסיורג יד ןלייטעצ רקיעב ,ןעמרָאפער ןריפוצכרוד ןבילקעג ךיז ןוא

 טימ סיורַא ןענייז רעטעבדַא יד .םירעיוּפ עמירַא יד ןשיווצ סעידנופיטַאל

 -רַאפ ןוא ,טניזעג ייז ןבָאה טעטש עסיורנ עֶלַא ןיא טעמכ ןוא רעוועג

 יד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רענלעז יד ןבירט
 יד ןבירטרַאפ םירעיוּפ יד ןבָאה רעפרעד יד ןיא ,ןלַארענעג ןוא ןריציפָא

 ןופ טייהרעמ רעד ןיא ןוחצינ ַא ןטלַאהענּפָא טָאה קילבוּפעלר יד .םיצירּפ

 .דנַאל ןופ ןצניוװָארּפ יד

 .טריזינַאגרָא לענש ךיז ןבָאה ןענַאזינרַאנ עשירעטילימ יד רעבָא

 -על ןדמערפ ןשינַאקירּפַא ןופ ןרָאמ יד ףליחוצ טכַארבעג טָאה ַאקנַארפ

 ָאיוַא ,ןעקנַאט ןעמוקַאב רע טָאה דנַאלשטייד ןוא עילַאטיא ןופ .ןָאינ

 ,ןדַאקירַאב יד ףיוא טניזעג טָאװ סָאװ ,קלָאפ סָאד .רעקינכעט ןוא ןענ

 ןיא .דלעפ ןיא המחלמ רערעלונער ,רעננַאל ַא וצ טיירג ןעוועג טינ ןזיא

 יד וצ ןרָאפעגסױרַא טעטש .יד ןופ רעטעכרַא יד ןענייז רעטנזיוט יד

 ןענַאזיטרַאּפםירעױּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןוא דנַאל ןצנַאג ןרעכיא ןטנַאדפ

 -רֶא ןוא ןילּפיצסיד ןָא ,רעווענ ןָא .דנַאטשרעדיװ ןטשרע םעד טלעטשענ

 ,עטנפָאװַאב-טונ יד ןטלַאהוצפיוא חֹוכב ןעוועג םינ ייז .ןענייז עיצַאזינַאנ

 -דַאמ ֹוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה סָאװ ,ןלַארענעג יד ןופ ײמרַא עטלושעג

 עכַאװש קידנכוז ,ןטייז עֶלַא ןופ םָארטש ַא יו ןסירעג ךיז ןֹוא דיד

 -ניא , יד .גירק-רעגריב םיוהנַא ןיא ןלַאּפעג ןענייז עטסעב יד .ןטקנוּפ
 -ןסקַאװ רעד ןגעק סעבמטַאד ןלעטשפיוא טזומענ ןבָאה ?עלַאנַאיצַאנרעט

 / חנכס יד ואוו ,םוטעמוא ןרָאװעג טקישענ ןענייז ייז .עילַאװכ רעקיד

 ,עפָארטסַאטַאק א טימ טָארדעג ןוא ןסקַאוװעג זיא

 טָאה יײסָאש ןופ טייקסייו יד .חעש עכעלטע .טרישרַאמ ןבָאה ייז

 ןוא ןלָאט ןשיװצ טלננעלשעג ךיז טָאה געוו רעד .ןניוא יד טדנעלבעג
 עקיציּפש ןוא ןעלניה ןשיווצ ,טייוו רעד ןיא ןרָאלרַאפ ךיז ןוא ןשינעכייה

 עיורג ןביוהעג ךיז ןבָאה ,ןפַארעט ןוא םיעוּפיש ףיוא .םורַא .ןזלעפ

 -ברַאה ןופ ןעמַאטש עטּפמורשעגנייא ,עטעקַאנ ןוא ךעלדלעוו-ןטריבלייא

 -תודוס ,ןעמוטש ַא טימ טבארטאב טָאה טננגענ יד .רענטרעגנייוו עקיטס
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 ןוא רענעמ עטנַאקַאבמוא ןופ ןעייר עטלגנעלשעג עגנַאל יד קילב ןלופ

 : טנערפעגנ יו ןבָאה ןניוא עקיאורמוא עריא

 ? אנוש רעד זיא ואוו ---

 : ,, ןליוק עטשרע יד ןופ ןלַאפ טעוװ רעוו ---

 -רַאֿפ טינ ,גנוניוטשרעד רעסיודנ דעייז וצ ,ייז ןבָאה לָאמסָאד רעבָא

 ןענייז געוו םענעסקַאװרַאפ ,ןקיטייז ַא טימ .עיציזָאּפ עשירפ ןייק ןעמונ

 -סורַא ןעמ טָאה קינייוװעניא ןופ .ףיוה ןשיצירּפ ַא וצ ןגיטשעגפיורַא ייז

 -סיוא רעד .טיורב שירפ סנבַאל ןוא ּפוז טימ לסעק ןסיורג ַא ןנָארטענ

 ךיז ןוא רעמייב יד ןופ ןטָאש ןיא טצעזעצ ךיז טָאה םלוע רעטרעטַאמעג

 יי .הליכא רעד וצ ןָאטענ םענ ַאו

 ףיוא לקניוו ןקיאור ַא ךָאנ טקוקעגמורַא ןַאמייר ךיז טָאה ןסע ןכָאנ
 ןייג טזָאלעג  ךיז רע טָאה ןניטש עטסקינייוװעניא טימ .למירד ַא ןּפַאכ

 .טונ ןֹופ טנָארפ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ץַאלַאּפ ןקידנרָאג-ייװצ ןרעביא
 ןטילּפ-קיַאזָאמ טימ טרעטסַאלפעג ןעוועג ןליד יד ןענייז ןרעמיצ יד ןיא
 -לַאטיא ןֵא טימ זיוצנַארפ א .רעדליב-לייא טימ ןעגנַאהַאב טנעוו יד ןוא
 טגײלעגפיױרַא .ןבָאה ייז :ןָאפָאמַארג א םורא טערָאּפעג ךיז ןבָאה רענעי

 בלַאה ,קיזומ רעד טרעהענוצ ןוא עינָאפמיס-ןעװַָאהטעב ַא ןופ ןטַאלּפ

 .-ענּפָארַא טָאה ,רעכעה היױרַא זיא רע .ןלעטָאפ עפיט ןיא עטנעלעגנָא
 ןכיוו א ףיוא ןניוצענסיוא ךיז ןוא םישובלס ערעווש ענייז ןפרַאװ
 -ַאב סע יו ןעורוצסיוא לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ךיז ןמוזמו ןכומ ,ןַאװיד
 | | .ןייז וצ ףרַאד

  -עננייא םיוק .טרעשַאב ןעװעג טינ םיא ןיא ןפָאלש גנַאל רעבָא
 :ןעמָאנ םייב םיא טפור ןעמ יו ,טרעהרעד םולח ןיא יו רע טָאה טלמירד

 -נייוו ןיא ןטַאט ןייד ייב יוװ ָאד ראד טסגיל וד ,ןַאמייר ,ָאללַאח ---

 ?י ! ןטרָאג
 ,ןצראוש ַא ךיז רַאפ ןעזרעד ןוא ןניוא יד טנפעעג טָאה רע

 שידיי ןוא ?ןעמָאנ ןייז רע טסייוו ןענַאװ ןופ .רעינַאּפש ןקידנעלביימש
 / :ןפורענסיוא רע טָאה גנולצולּפ !םולח ַא יאדווא ...ךיוא רע טדער

 | | : ...1?ןועמש --
 קירד ַא טסעפ רענעי טָאה -- ?לעטַאה ןיא ךיז טרעה סָאװ ---

 | ,טנַאח ןייז ןָאטעג

 רעזדנוא ןיא גנַאל ןיוש וטסניואוו .גנֹונעדרָא רעטסעב ןיא ץלַא --
 | ? ץַאלַאּפ ןלופטכַארּפ

 .העש רָאּפ ַא --

 {ןבילב ָאד ןעמ טעוװ גנַאל יוו ---
| 84 



 .ןלַאפעג ןענייז הרבח ךס ַא .ןשטנעמ עיינ ןעמוקַאב ןזומ דימ .---

 ןטילעג ןבָאה סָאװ ,ןענָאילַאטַאב ןופ ךעלטשער ןעמ טלמַאורַאפ ָאד ןוא

 ?דלעפ ןיא ריא טנייז גנַאל יװ .ןטסולרַאפ עסיורג

 ַא ,ןַאמייר טָאה -- !טייקיבייא עצנַאג א ...ךָאװ ַא ...געט רֶאּפ ַא ---

 יונעג ןענָאמרעד טנעקעג טינ ךיז ,רענעפַאלשרַאפ

 ןעמ םירָאװ .ןָאילַאטַאב ןבלעז ןיא ןלַאּפנירַא םתסה ןמ ןרימ ---

 טלמַאז ָאד .ןטעטילַאנָאיצַאנ טיפ ןעגנולײטּפָא יד טציא טריזינַאגרַא

 ' | .ןווַאלס יד ןעמ

 : ?רימ ןוא --

 -עג ערעזדנוא ?לכב ןוא עטיל ,ןלוּפ ןופ ןעמַאטש סָאװ עלַא '--

 ריד זיא'ס ,אירנ .ןָאילטַאב ןשיװַאלס ןיא ןיירַא יַאדווַא ןלעוו ןטנענ

 ! ןיז עשיטניח יד ןנָאלש ךָאד זיא רקיע רעד ?הינימ אקפנ ַא ןעד

 -ַאמייר ןעוועג דבכמ ןוא סָאריּפַאּפ ןקיד ַא טיירדרַאפ טָאה ןועמש

 | | | / :קַאבַאט טימ ןענ

 ןייא רַאפ ןוא רעייפ טגנַאלרעד םיא רע טָאה -- !יױוזַא ,יױזַא ---

 ןיוש טָאה רע סָאװ ,רינַאמ ןשינַאּפש ןטיול עציילּפ ןיא טשטַאּפענ געוו

 ײנַאה ץָארט !עינַאּפש ןייס ןעמוקעג ךָאד טסיב -- ןּפַאכוצּפָארַא ןזיוװַאב

 ..ןטנַאפלעה ענייז ןוא ןלַאב

 נַאמ א ךרוד טלעװ רעד ףיוא ןקוק וצ רועיש רעד זיא ?פיוו =

 ?לעטָאה רעזירַאּפ א ןופ לרעטסנעפ-עדראס

 ןעזעג רׂשפא טסָאה ...?הרבח יד ייב טעּפע ךיז טרעה סָאװ .--

 עי ) ? ןתור

 .לעטָאה ןיא זדנוא וצ ןבילקעגרעבירַא ךיז טָאה יז !ןעזעג ---

 ןיא טייג יז ..?יז טנידרַאפ ?פיוו ..?טנרעל יז ?טעברַא יז --

 -? ַאמעניס

 /לָאמ א ףיוא ןגַארפ קילדנעצ ַא טימ ןסָאשעגסיױרַא טָאה ןועמש

 טָאה רע רָאנ ,ןּפיל יד ףיוא ןעגנעה ןבילבעג םיא ןענייז רעמ ךָאנ ןוא

 טוט תור סָאװ ןסיוװ טלָאװעג טלָאװ רע .ןדערוצסױרַא ייז טמעשעג ךיז

 יז עטנַאקַאב ַארַאפ סָאװ ...טריצַאּפש יז ןעמעוו טימ ,ןטנווָא יד ןיא

 סאו 2 = .. טָאה

 הוא םישדח רערעמ טניז טפמעק סָאו ,"ןַארעטעװ, סא רעבָא

 "נעזרעּפ עכלעזַא טימ ןרָאפוצסױרַא טמעשעג ךיז רע טָאה ,ןטנָארפ יד

 ."םענירג, א טימ סעומש ַא ןיא ךָאנ טרפב ,ןטייקיניילק עכעל

 עד סאס



 ןגעו ןענועמש ןרימרָאפניא וצ ןזיװַאב טָאה ןַאמייר רעדייא ןואי
 -ענסיוא דרע רעד רעטנוא ןֹופ יו זיא ,לעטָאה ןיא ?עיצַאוטיפ , רעד
 /:עקרעמש ןסקַאו

 ןָאטעג םענ ַא ךיז רע טָאה -- ?זירַאּפ ןופ טקעריד טסמוק וד --
 סָאװ -- םינינע עשימייה ןגעוו טרער ןעמ ןַא קידנרעה ,ןענועמש וצ
 | ? ןירַאּפ ןיא סעּפע ןעמ טרעװ

 -ךרעד ןיא ץלַא ךָאנ ןעמ טליּפש "וקצָאטסילַאיב , עפַאק ןיא --
  -רעבעל עטלגערּפענ טסע ןעמ ןֹוא -- טלכיימשעג ןועמש טָאהח--- ךעל
 | !ץֿלַאמש-רעניה ףיוא ךעֶל

 טָאה -- /טָאלעב א וצ טנַאה ַא סיוא יאדוא ןיוש טלעפ סע -- ;
 ךיז ןענייז עלַא -- ןצרַאה ןרעטנוא טײקמירַאװ ַא טליפרעד עקרעמש
 | ? סָאװ ,ןרָאפעצ

 טרעטשרַאפ ןַאמייר טָאה -- :!זדנוא רַאפ ךָאנ ןעמוקעג זיא רע -- ;
 | .!ןגָאלשעג ךיז רע טָאה ָאדעלָאט ייב ןיוש --- חחמש ןייז

 ַא טימ םעיינ םעד ןטסָאמעגּפָא עקרעמש טָאה -- ?י-וחזדַא-ַא --- 
 סָאװרַאפ ָאט -- תונעט טימ סױרַא ךיילג זיא ןוא קילב ןקידיץרא-ךרד
 ןיא טניימעג בָאה'כ ?ַא ,רַאזַאקלַא םעד ןסירעגפיוא טינ ךיילג ריא טָאװ
 טליּפשעגמורַא טרָאד ךיז טָאה ריא ןוא טצַאלּפעצ רע ךיא זַא ,זירַאּפ

 ןועמש ןוא ןטכַאלש עטשרע ענייז ןגעו טלייצרעד רע טָאה ןַאד = |
 -ָאיוַא יד יו טרעלקרעד ייז ןוא ,געט עטשרע יד ןגעוו טלייצרעד טָא
 םעקרעמש רעבָא .ןעקנַאט רַאּפ ןציש ךיז ףרַאד ןעמ יו ןוא ןָא ןפיירג ןענ
 םיא טָאה רע סָאװ ,קַאינָאק טימ ןענואוועג טשרקיערעד רע טָאה ץרַאה
 :עקשַאלפ-רלעפ יד טקערטשענגסיוא םיא טָאה רע .ןעוועג דבכמ

 -רעד ןעמ זַא :הרבח עֶשיִליוּפ יד ןֹופ טנרעלעגּפָא ךיז בָאה'כ ---
 !ץרַאה רעמ ןעמ טָאה ,הירגנֶא םֹוצ ןפױלסױרַא ןרַאפ ּפוז ַא טננַאל

 ןַא ףיוא ךיילנ טָאה ןוא יצ ןגנַאל רָאג ַא טגנַאלרעד טָאה עקרעמש
 .אזא טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ןפַאשוצנייא דיז ,ןָאטעג רדנ .א טרָא
 .טומ וצ טינ סע לייוו ,סקיב א יוי רעקיטכיוו רשפא זיא סָאװ ,ילכ ןימ
 ןבלעז ןיא ךָאנ זַא ,רעדורב רעטוו ַאזַא ןרָאװעג רע ןיא ןענועמש טיִמ
 :ץראה סָאד םיא רַאפ ןסינסיוא ןעמוקעג רע זיא טנווָא

 .טנעה יד טימ טכַאמעג טלפייווצרַאפ רע טָאה -- !טינ ןזָאל ייז --
 ? רעוו .---

 ןוא םענ שטָאכ ,ןרירוצ טינ ךיז ןזָאל ייז !ךעלדיימ יד ...?רעוו --
 1 "עיסקעלּפָאּפ , יד גירק
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 -רעמש טָאה קיטימכָאנ ןופ ךשמ ןיא זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאח'פ

 טניואוועג ןבָאה'ס ואוו ,ןלַאטש ןוא סעטַאכ יד ןכוזַאב וצ ןזיװַאב עק
 ,ןטסנרע ןא טימ טרָאד רע טָאה ןביוהעגנָא .טונ ןופ סעקבָארַאּפ יד
 -ענוצ ךיז טָאה רע .סעמעט עֶלַאיִצְאס רעביא סעומש ןשירערעלקפיוא
 ,ןטרָאנ ןיא תופוע יד טעמרָאקעג ןבָאה סָאװ ,סעטרעיוּפ יד וצ טרַאש

 רעד טימ ןוא ץַאלַאּפ ןשיצירּפ ןפיוא טנַאה ןייא טימ קידנזייװנָא ןוא
 טגעװַאב עדייב ייז רע טָאה ,סעקזייה ענעמייל עניילק יד ףיוא רערעדנַא

 : / +ןלָאשנָאװ ייווצ יוװ ,רעה ןוא ןיה

 -רַארגַא עיצַאזינָאלָאק ,עיצַאירּפָארּפפקע ...ףמַאק-ןסָאלק .,.!ָאדונ ---
 ,..} םרָאפער

 -ךעוו עשידנעלסיוא רעטיול טימ ןדעד וצ טימַאב ךיז טָאה רע םגה
 -ייו ןבָאה ייז .ןענַאטשרַאפ סָאוװּפַאנק סעטרעיופ יד םיא ןבָאה ,רעט

 .םוצ טלכיימשעג ןוא רעניה עקידנעקָאװק יד ראפ רענרעק ןפרַאװעג רעט
 יד ןיא שימָאק סָאװטע ןעזענסיוא טָאה סָאװ ,?רוחב ןטרעגָאמענסיוא
 | .םישובלמ עשירענלעז ,עגנַאלדוצ

 יז טָאה -- ?ַאטסילַאטיּפַאק ...?רָאטַאטַאולּפכקע = ...!ָא-ונ --
 ואו ןסיו לי רע זַא ,טנעה יד טימ ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג עקרעמש
 .ןעמוקעגניהַא זיא ץירּפ רעד

 זַא ,טּפַאכעג ךיז סעטרעיוּפ יד ןבָאה אירטו אלקש ןרעגנעל ַא ךָאנ

 טָאה ץירּפ רעד זא ,תוכיראב טלייצרעד ןוא ,תיבה-לעב רעייז טניימ רע
 ןצרעהַא ןעמוקּפָארַא טנעלפ ןוא טָאטש רעד ןיא ץענרע טניואוועג וימי לכ

 יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע תעב ןפָאלטנַא זיא רע זַא ;טייצ-רעמוז רָאנ
 -- יז זַא ןוא ;ןעגנַאהעגפיוא ןעמ טָאה םיצירּפ ערעדנַא זַא ;ןעורמוא
 רעווש טעװערָאהעג ןבָאה רעדניק ןוא רענעמ ערעייז טימ --- סעטרעיוּפ יד
 ןיוש ןבָאה סעדייז ןוא סעטַאט ערעייז ןוא ץירּפ ןקיזָאד ןרַאפ רעטיב ןוא
 ןפיוא קעװַא ןיז ןוא רענעמ יד ןענייז טציא ןוא ...טעװערָאהעג טרָאד
 ןגייא ןַא ןבָאה וצ ןייז הכוז רעטלע רעד ףיוא ןעמ טעוװ רשפא ןוא טנַארפ

 ..דרע ל?לקיטש

 טרָאװ ןייא ןייק טָאה רע שטָאכ ,ּפָאק טימ טרעהעגוצ טָאה "עקרעמש |
 טָאה ,ןסרעמַאב טינ סע ןלָאז סעטרעיוּפ יד ידכ רעבָא ,ןענַאטשרַאפ טינ
 ןוא ןיה טלקַאשעג ןוא פיל יד טימ טעקשטָאמשטעג טייצ עצנַאג יד רע
 : טגָאז רענייא יו ,ּפָאק ןטימ רעה

 ףיֹוא ןפיולרַאפ ץלַא ךיז ןעק סע סָאװ עלַאמ/ !!!ווא-ייאזייא ---
 ...{פטלעוו קידניז רעזדנוא
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 .-זייה ענעמייל ערעייז ןזייוו טריפעג םיא סעטרעױּפ יד ןבָאה ךָאנרעד
 ןיא טקוסעגניירַא טָאה רע .קידנעקיטש ןוא גנע ןעוועג זיא סע ואוו ,סעק

 טלײטענּפָא ןעוועג תוציחמעניד טימ רָאנ ןענייז סָאװ ,ןרעמיצ-ףָאלש יד

 ןוא םייל ןופ ןעוועג םוטעמוא ןענייז סענָאלדָאּפ יד .ןלַאטש-וק יד ןופ

 ףוס, םוצ .טכיל ןופ םינמיס ענ'בלח ןעזעג ןעמ טָאה לבעמ עטלַא יד ףיוא
 טזָאלעג טָאה ץירּפ רעד סָאװ ,עכריק רעגיילק רעד ןיא ןיירַא ייז ןענייז
 רעדעי יב ןענעק ןוא ,טָאג וצ טנעָאנ ןייז ןלָאז םירעיוּפ יד ידכ ,ןעיוב

 .ןטעב ןוא ןענוװַאד טייהנגעלעג

 | סאו ,רעדליב עקילייה ,עטעדליגַאב יד טימ רַאטלַא םעד קידנעעזרעד

 טימ ןָאטעג ךַאמ א עקרעמש טָאה ,טייקלקנוט רעד ןיא טצנַאלגעג ןבָאה

 א : טנעה יד

 ..!! ןסַאמ יד רַאפ םויּפִא ...עיגילער ...!ָאדונ ---
 יא ןלעפ סע ןעוו ,"!ָא-ונ !ָא-נ, ןעיירש ןופ קיטקַאט עקיזָאד יד

 ןופ טּפַאכענּפָארַא עקרעמש טָאה ,ךַארּפש רעדמערפ ַא ןיא רעטרעוו סיוא

 הכאלמזלעב רעטושּפ ַא ןוא דיי רעמורפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןטַאט ןייז
 ןייז קוספמ קידנלעוװ טינ ןוא שדוק ןושל ןייק קידנענעק טינ ,טנעלפ ןוא

 וצ עיצַאוטיס רעשיטירק אזַא ןיא ןביֹוהנֶא ,איצומה ןוא שודיק ןשיווצ
 ; ןיירַא ריס ןיא ןעמַאמ רעד וצ ןעיירש

 ...! ָאדונ ...!ןיכס !ָא-ונ ---|

 עקרעמש טָאה ךערּפשעג ןשירערעלקפיוא דלַאיצַאס ןטימ ט'רטּפעגּפָא

 יד טעברַאעג ןבָאה סע ואוו ,ןטרָאג ןקידתוניכש ןיא טעשזדנַאלברַאפ

 ןופ סעומש ַא ייז טימ ןּפַאכ וצ ידכ ,םירעיוּפ יד ןופ רעטכעט עגנוי

 עטסיוו יד טּפַאכעג סע רע טָאה טרָאד עקַאט ןוא .טרָאס רעדנַא ןַא רָאנ

 -ועמש רַאפ ץרַאה רעטיב ןייז ןסיגסיוא ןעמוקעג רעבירעד זיא ןוא הלּפמ

 סָאװ ,"ןַארעטעװ, ןטלַא ןַא טימ יו ,ןייז בשיימ םיא טימ ךיז ןוא ןענ

 .דנַאל ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא סיוא ךיז ןָאק

 .ןַאמייר ןָאטענ גערפ ַא טָאה -- ?ייז ןנָאז סָאוװ ---

 סָאװ רעבָא -- טרעלקרעד עקרעמש טָאה -- ךס א ןגָאז ייז ---

 ...ךעלדיימ :טניימעג בָאה'כ -- !הכמ .יא ייטשרַאפ ךיא זַא ,סיורַא טמוק
 ?ץילָאר ַא ןעד טליּפש עס ,רעקינייוו טרָאװ ַא ,רעמ טרָאװ .ַא .,,עגנוי

 טסליוו :טסייה'ס  ,"עסרַאסַאק  סערעיק , :יאדװַא ןגערפ ייז ---

 -נעטש ייז ןגָאז ױזַא טָא -- ןועמש טשטייטרַאפ טָאה -- ?ןבָאה הנותח

 ,ּפעשט ַא ייז טגנַאלרעד ןעמ ןעוו קיד

 ! הנותח עיינ ַא ריד ַאנ --
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 טינרָאג יז סימ וטסעוװו הנותח ַא ןָא ,רערעייט  ןיימ ,ָאו ,ָאי --

 ! ןבַאמ

 ..לארשיו השמ תדכ הּפוח ַא ןלעטש וצ טיירג ךיא ןיב ,ונ --

 .ןטלַאהּפָא םיא טריבורּפ ןועמש טָאה -- ?רעטצוא ---

 -ייח ַא ..,.?ףיױרַא קיּפוּפ ןטימ ןגיל טעימ ןעוו ?ןעד עשזדןעוו -

 ...!ןליוק עקידנעילג ?ןגיוא ערעייז ןעזעג טסָאה ...!טוג ךיוא זיא העש

 ...ןצרַאה םייב טּפַאכ סע !ןטסורב יד רעבָא ,ןגיוא יד ?לחומ ןיוש ריד ןיִב

 | / !הנותח בָאה אט ,ונ --

 ןייק טינ ןוא בר ןייק טינ ןַארַאפ טשינ ָאד זיא'ס זַא ?ױזַא וו --

 | ! האופר ַא ףיוא חלג |

 רעד -- ןַאמייר ט' הצעיעג םיא טָאה --- רַאסימָאק- טיִלָאּפ םוצ י ייג --

 לש ונֹובר ןופ רעטערטרַאפ רעד גָאט וצ טנייה זיא רַאסימָאק-טילָאּפ

 | .טלעוו רעד ףיוא םלוע

 --- הצע יד ןרָאװעג ןלעפעג ןעקרעמש זיא --- ֿכַאפנייא רענייפ ַא --

 ,רסומ טנַָאז רע !בר ןיפ ַאזַא עקַאט ךָאד ןיא רַאסימַָאק-טילָאּפ רעד

 -ַאפעג יד ךָאנ םידּפסה טכַאמ רע ןוא תורות-ךיד טנקסּפ ,תושרד טלַאה

 | ...1! ןטַאדלָאס ענעל

 -ניא .ןעוועג טרעשַאב טינ ןַאד ךָאנ םיא ןיא ןבָאה הנותח רעבָא

 -ָאטַאמ םענעמוקעגנָא ןַא ןופ ןכרָאנש עקילייא סָאד טָאה טכַאנ ןטימ

 העש ,עבלַאה ַא ןיא .ןטַאדלָאס יד ןופ ןּפָארכ סָאד ןסירעגרעביא ?קיצ

 .ןיירַא נעוו ןיא טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה םורַא

 ענרעבפיז | א ןפרָאװעג טָאה קיסאּפהנבל רעדנור-בלַאה ,רעניד ַא

 -ךַאפ ןייונטונימ ןיא ןוא ,גרעב ןוא רעדלעפ עטסוּפ יד רעביא ןייש

 -רַאמ ןבָאה רענלעז תורוש יד .סנקלָאװ עקידנעמיווש רעטנוא ןדנואווש

 ַא .טייהרעקידנפאלש טנַאּפשענ ןטלָאװ ןשטנעמ .יד יװ ,םוטש טריש

 -םאהרעביפ ןרָאװעג זיא גנַאג רעד ןוא רענייב יד ןעגנורדענכרוד טָאה טלעק

 -הרמ רעד ןוא םיא ןשיוװוצ .ןײטשּפָא ןביוהעגנָא טָאה ןַאמייר .רעט |

 עיניל גַאז-ניז עננַאל ַא טרַאשעג דניצַא ךיז טָאה עננעמ רעקידהרוחש

 -עג ןוא סיפ ןופ ןּפוט ַא ,רעדליפעג פמעט א .סנטָאש ענלצנייא ןופ

 רעד ןיא ןטינשעג ךיז טָאה ןדייש:טענואב עקידנעלקַאװ ןופ רעּפמילק

 -ּפורג ענעטָאשעצ יד תושממ ןבענענוצ ןוא טכַאנ רעד ןופ טייקליטש

 גרעב ןופ .םנקור רעביא ,ּפָארַא-ףיױרַא טעדיוהעג ךיז ןבָאה סָאוװ ,םעק

 - .ןלָאט ןוא
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 םעד טגָאזעגנָא .טביל-רָאיַאק סָאלב ַא טָאה נדַאב ַא רעטניה טייוו
 לבקמ םיא טָאה ןָאנַאק רעטכַאוענפיוא ןַא .גָאט םעיינ ַא ןופ טרובעג
 ןגיטשעגפיורַא ייז ןענייז טייֵצ קיטימ .ןעמורב ןזייב ַא טימ ןעוועג םינּפ
 גנולייטּפָא רעד ןופ טנַאדנַאמָאק רעניילק רעד .טנגעג רעקיגרעב א ןיא
 ַא ךָאנ טָאה --- ךיירקנַארפ ןֹופצ ןופ רעבערג-ןליוק רעשיליוּפ ַא ---
 -ןווילֶא ןַא ףיוא ןזיוועגנָא ,עטרַאק-דנַאל ַא רעביא תעדה בושי ןגנַאל
 ; ןלױמַאב ןוא ,גרַאב ַא ףיוא סָאװ ,?דלעוו

 | : סעיציזַאּפ ןעמענרַאֿפ ---
 ןבָארגנייא סָאד .לדיר םוצ ןָאטעג םענ ַא ךיילנ ךיז טָאה ןועמש

 -רעדַאב עוויטקניטסניא ןַא ןעוועג םיא ייב ןיוש ןיא דרע רעד ןיא ךיז
 תוסּפודטיּפַא יד ןעמונעגרעביא טָאה רע .ףרואווליומ ַא "יב יוו שינעפ
 ץוש א ןבָארג ןפלָאהעג ןֹוא ךיז ןבעל ןטלַאהענ םיא ,ןענַאמייר רעביא
 ,םיֹוב .ַא רעטניה טצעזענקעװַא ךיז טָאה רע :םייצ טַאהעג טָאה עקרעמש
 :קַאז-קור ןופ ןענידרַאס עקשוּפ ַא טּפעלשעגסױרַא ןוא

 םעד טרעלקרעד רע טָאה -- ןסיבעגנָא טינ טנייה ךָאנ טָאה'מ --
 ?!ןצרַאה ןרעטכינ ןפיוא ןסיש סָאד ןיֹוׁש טָאה םעט ַא ראפ סָאװ --- לכש

 -עכעלב רעד ןיא טעליטש ןופ ץיּפש ןטימ ןָאטעג ןּפַאלק ַא טָאה רע
 -ַאב ךיז ןביוהעגנָא ןוא למיוב טימ טיצירּפשַאב ךיז טָאה .,,עקשוּפ רענ
 טפול יד .לַאנק רעקיד ַא טבליהעגּפָא טָאה קילבנניוא ןבלעז ןיא .ןקעל
 -םיוא ךיז טָאה ךיור פולס ַא ןוא ּפעק יד רעביא ןָאטעג ריר ַא ךיז טָאה
  ןיא ןעמואוושעצ םַאזגנַאל זיא ןוא ?לדלעוו ןופ לקניוו ַא ןיא ןביוהענ
 | ,טפול רעד

 ;לוק ַא ןפורענפיוא טָאה --- !עירעליטרַא =
 . - !ןטַאנַארג --

 רעביא טעשזדוהעג ןוא טכידעג ןגיולפעג טציא ןענייז ןטַאנַארנ יד
 ןוא עביוט ,ןלַאנס יד .טניוו ןיא יו טגעװַאב ךיז טָאה טפול יד .ּפעק יד
 ןוֿפ סָאכע יד ךרוד טרעמרַאפ ךיז ןוא טנַאיעג ךיז ןבָאה  ,עטקַאהעגּפָא
 - . .ןשינעכיוה עקימורַא יד

 .ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןלאפעגמוא עקרעמש זיא ץעז ןטשרע םייב
 -ַאשעגנָא ןרעטניה ּפָאק םעד טּפוטשרַאפ ןוא ןענועמש -וצ - .טרַאשענוצ
 ןסיש ןטַאנַארג יד זא .,טגייצרעביא .;ךיז רע טָאה .דלַאב ,לגרעב םענעט
 :טקיאורַאב ךיז טָאה רע .קרַאטש ןוא טנוזעג ךָאנ יא רע רעבָא .,עקַאט

 --- !ןירַא ליומ ןיא ןעמענ רע .ףרַאד ,טבעל שטנעמ ַא ןמז 55 ---
 טלבַארנעגסױרַא ,ּפָאק םעד קידנביוהפיוא טינ ןוא טריפָאזָאליפ רע טָאה

0 



8 

 . .טיטעּפַא טימ ןעגנולשרַאפ ייז ןוא עקשוּפ רעד ןופ סעקנידרעס

 -ןעמַאזוצ ךיז ןוא ןרָאװעג רעטכידעג ןענייז ךיור ךעֿלדנקלָאוװ יד

 ,ןצרַאװש א ןופ טלטרַאנענמורַא ןרָאװעג ןיא ?דלעוו סָאד .ןסָאנעג

 ענרעזייא ןוא דרע סעדורג טימ טצירּפשעג טָאה סָאװ ,םיוש ןקידלקַאװ

 טכליהרַאפ ןוא קידנכערב ךיז טסַאנקענ ןבָאה ןעמַאטש עקיד .סרעטילּפש

 -יוט טבעוושעגמורא ןבָאה םיור ןיא ,עטעדנואוודַאפ יד ןופ ןצכערק יד

 םיוב .רעטנייווצרַאפ א .ןרעדעפ ענירנ ןופ ערַאמכ ַא יו ךעלטעלב רעטנו

 טימ יו רעטעלבעג ןייז טימ טעכָאפעג ,ןָאטעג ביוה ַא גנולצולּפ ךיז טָאה

 רעקיטש ןוא ןעלצרָאװ עצרַאװש ןופ ליונק ַא טּפעלשעגטימ ןוא ןעלנילפ
 טָאה ,ןטפול רעד ןיא טעּפמיא טימ ןנַארטענ עלייוו ַא ךיז טָאה רע .דרע

 ןיורק רעד טימ ןעננעה ןבילבעג זיא ןוא ןיירק ןבלַאה ַא טנכייצרַאפ

 .ןגייווצ עקימורַא ןיא ןטכָאלּפרַאפ ןעלצרָאוו יד ,ּפָאדַא

 -ע;קירוצ ןענייז ,טרעטנענרעד עליו א ךיז ןבָאה ןסיירפיוא יד

 ןרעביא טרעטשינענמודַא ןטלָאװ ייז יו ,טרעקענמוא ךיז ןוא ןעננורּפש -

 יי | | .ןשטנעמ יד טכוזעג ןוא גרַאב
 ,יועמש ןָאטענ רעטסילפ ַא טָאה -- !טּפַאטרעד זדנוא ןבָאה ייז ---

  !ןּפיירגנָא ייז ןלעוו דלַאב -- ןרָאװעג רעקיאור עלייוו ַא ןיא'ס ןעוו

 רע טָאה ריפ עלַא ףיוא קידנכירק אא ןביוהעגרעטנוא ךיז טָאה רע

 :םיוב ַא רעטניה ,טנַאדנעמַאק םעניילק םוצ טרַאשענוצ ךיז

 | !ןעמוק דלַאב ןלעוו ייז ---

 | ... אמתסמ ---

 ! ןטָאימילוּפ יד ןלעטשסייא ףרַאד ןעמ ---

 . ןופ רענייא רעטניה טיירג טלעטשעג ךיז רע טָאה רעטעּפש לסיב ַא
 לענש םיא ןוא רעפלעהַאב סלַא ןעמונעגוצ רע טָאה ןענַאמייר .םילכ יד
 | ,ןָאט .ףרַאד רע סָאװ ןזיוועגנָא

 : .עקַאטַא יד ןביוהעגננָא ךיז טָאה דיַאב

 ןבָאה סָאװ ,ךעלעטניּפ עקניניילק ןעזעג רָאנ ןעמ טָאה תליחת

 ןדנואוושרַאפ ןענייז ןוא גרַאב ןטייוו א ןופ ץיּפש ַא ףיוא טכיוטעגפיוא
 ןעמ טָאה ,ץיּפש ןרעטנענ ַא ףיוא ןענישרעד ןענייז ייז ןעוו .לָאט ןיא
 ןַאד .ןענַאפ יװ טעייוװעג ןבָאה סָאװ ,רעכיטיּפָאק עסייוו יד טקרעמַאב

 סָאװ ,עסַאמ רעקידנריּפָאלַאנ ַא ןופ ןעווער דליוו ַא טרעהרעד ןעמ טָאה
 .ןעיירשעג עקידנביױטרַאפ ,עקידלנרָאג ךרוד שזַארוק ןבעגעגוצ ךיז טָאה

 | . .ןָאטעג גָאז א רעצימע טָאה -- !ןרָאמ יד --
 טָאה םלוע רעד .טרעהעגפיוא לָאמַאטימ טָאה יירעסיש-ןענָאנַאק יד
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 סָאד ךרודַא זיא רעטיצ ַא .דרע רעד ןופ ןביוהעגרעטנוא סָאווטש ךיז
 יד ןוא ןרָאמ יד ןופ תוירזכא רעד ןגעוו טרעהעג ייז ןבָאה עלַא ,לדלעוו

 רענייק טָאה ?ייורעד רעבָא .ענעגנַאפעג יד ןָא ןעוט ייז סָאװ ,םירוסי
 -סיוא דימת ןבָאה סָאװ ,ןליוק ןרָאּפש טזומעג טָאה ןעמ .ןסָאשעג טינ

 | ,טלעפעג
 ןרָאמ יד ןבָאה ,גרַאב ןקידנגעקטנַא םעד טכיירגרעד ןבָאה ייז ןעוו

 יד ןײדַא ןקעטש ייז יו ןעזעג טָאה ןעמ ןוא ןגיובעגנייא סָאװטע ךיז

 ןוא סעקישזַָאי יד יװ ןעמַאזוצ ךיז ןליונק ,סיפ יד ןשיװצ ןלַאשזניק
 זיא ןאד .סנסופוצ לָאט םוצ ,עוּפיש ןרעביא ּפָארַא לענש ךיז ןעלקייק

 :לעפַאב רעד ןפַָאלעגכרוד ?דלעוו-ןווילֶא ןכרוד

 | = ! רעיימפ ---

 טָאה רעפרַאװנליױוק רעד .לגניצ ןפיוא ןָאטעג קירד ַא טָאה ןועמש

 יַא טימ ךיז רַאפ טקוקעג טָאה רע .ןלַאנק עטנעל עגנַאל ַא טזָאלעגסױרַא |

 עלַא ןיא ןישַאמ ןייז ןופ עפול יד טיירדעג ןוא קילב .ןטננערטשעגנָא

 ,רעכיט עקידנרעטאלפ ,עסייוו יד טכיוטעגפיוא רָאנ ןבָאה'ס וואו ,ןטייז

 -:ָא ןוא לָאט ןיא ןביוהוצפיוא ךיז ןזיװַאב ןבָאה ןרָאמ עכעלטע
 ןפיוא ןעמונעג זייווקיצנייא ייז .טָאה ןעמ .ףױרַא-גרַאב ןרעטעלק ןביוהעג

 -רעד ןענייז גרַאב ןרעטניה ןופ .ןסָאש-סקיב טימ טניילעגקעװַא ןוא ליצ
 ,טייקיאור רענדָאמ א טימ ןעגנורּפשעגרעטנוא ןענייז ייז .עשירפ ןעניש
 ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,טומ ןקיזָאד ןיא .המיא ןַא ןפרָאװעגנָא טָאה סָאװ

 רעכעלמייהמוא ןַא טקעטשענ טָאה ,טיוט םעד יבגל טייקיטליגכיילג יו
 ,ליורג

 ,םלוע רעד רעֹבָא .העש עבלַאה עּפַאנק ַא טרעיודעג טָאה ףירגנֶא רעד
 -יװַארּפמיא עכעלטע .דרע רעד וצ ןלַאפעג זיא ,טײקטנַאּפשעג ןופ דימ

 וצ ןגָארטעג ייז ןוא עטעדנואוורַאפ יד טלמַאזעג ןבָאה ןרָאטינַאס עטריז
 ,ףרָאד ןטנעאנ ַא ןיא סנַאלובמַא ןַא

 יז -- ןועמש טרעכיזרַאפ טָאה -- !ןעמוק רעדיוװ ןלעװ ייז ---
 .טריזילַארָאמעד זדנוא טָאה עדַאנַאנַאק יד זַא ,ןעניימ

 טָאה -- עינַאּפש ןייק טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ןרָאמ ןוא ןדיי --
 יד ייס ןעמ טָאה קירוצ רָאי טרעדנוה ריפ טימ -- טקרעמַאב ןַאמייר

 -לעֹוו ןיא טסייוו רעוו ןוא ...ןענַאד ןופ ןבירטרַאפ ןרָאמ יד ייס ןוא ןדיי
 עכלעוו ןופ רעדנעפ יד ןיא ןרעקמוא ךיז ןלעוװ ןדיי יד ןעננוננידַאב עכ

 .. דניצַא ייז טביירטרַאפ ןעמ

 ! שיילפ-ןענָאנַאק :...? ןפמעק ייז סָאװרַאפ ןעד ןסייוו ייז --- 

 . | ? תמא ,עטנַאקַאב עטלַא ---
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 .ןענַאטשרַאפ טינ טָאה ןועמש

 -ַאנָאיצַאנ רעד רַאפ טפמעקעג לארשי ץרא ןיא ךָאד טסָאה וד --

 | | /  !רעבַארַא יד ןופ גנואיירפַאב רעל

 :ןבליז עכעלדנעטשראפמוא עכעלטע ןָאטעג עשטרוב ַא טָאה ןועמש

 ?לארשי ץרא ןיא ןצימע טרָאד ךָאנ טסָאה --

 וי / .רעדורב ןרעגנניי א --

 עדייב עריא סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ טינ רעכיז טעװ עמַאמ ןייד ---

 יב | .-. רעבַארַא יד טימ ךיז ןגָאלש ןיז

 ןענייז ןדיי יד זא ,ןגָאז ןענעק טינ דניצַא טעוװ רענייק רעבָא ---

 לָאמַא -- שרעדנַא סעּפע ןגעװ ןביוהעגנָא ןועמש טָאה -- !םינדחּפ

 .המחלמ ןיא ןיינ ןופ סױרַא ךיז ןעיירד ןדיי זַא ,טגָאזענ ןעמ טָאה

 ןיא אקווד טייקשידלעה יד טײטשַאב לָאמלייט ...!ןטייקשירַאנ ---

 ןרַאפ ןנָאלש ןייג ךיז טלָאװעג טינ ןבָאה ןדיי יד .המחלמ ןיא ןייג טינ

 עשילוּפ ,עשיטור יד ןוא ,טרימָארנָאּפ ןֹוא טריבַאר ייז טָאה סָאװ ,רַאצ

 ..הטיחש רעד וצ תומהב יד יװ ןעגנַאגענ ןענייז םירעוּפ עשיזינריק רעדָא

 םתס ?קיטומ ךיז ןגָאלש ןיא טינ טייטששב םזיִארעה רעכעלשטנעמ רעד

 .. ןײרַא טלעוו רעד ןיא

 . ,טכירעגמוא לָאמ סָאד ןוא ןעמוקעגקירוצ ןרָאמ יד ןענייז טכַאנרַאפ

 ףיוא קידנזוּפ ,טעבנגעגוצ ךיז ןבָאה ייז .עירעליטרא ןופ גנוטיירגוצ ַא ןָא

 דייא .ןטייז עלַא ןופ טכיוטענפיוא גנולצולּפ ןוא ?דלעוו ןזיב ,רעכייב יד

 -עדנוצעגנָא ערעייז ןעזעג טָאה ןעמ זַא ,טנעֶאנ ױזַא ןעוועג ןענייז עקינ

 עטקערטשעגסַײוא טימ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןגיוא עצרַאװש ,,ענ

 .ןרענָאיצילימ טטשארעביא יד ףיוא ןלַאשזניק

 -יברַאֿפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טייקלקנוט רעקידתושמשה-ןיב רעד ןיא
 -ימעצ רעטשרע רעד ןיִא .ןטעליטש ןוא ןרעװלָאװער טימ ?גנַארעג רענעס
 רעשילוּפ רעד ןוא ןועמש .ןטערטענקידוצ ןרענַאוצילימ יד ןענייז גנוש

 עדנַאב ַא .רעפרַאװנלױק יד וצ ןָאטענ זָאל ַא ךיז ןבָאה טנַאדנעמַאק

 קידנעיירש ,ןעגנורּפש עננַאל טימ ןטניה ןופ ןעמוקענרעטנוא זיא ןרָאמ

 | | ,תולוק ילוק טימ
 -ַאמייר רעװלָאװער ןייז טקערטשענפיוא ןועמש טָאה -- !סיש --

 -רעטייו יד ףיוא ןליוק סעננעטס טזָאלעגסױרַא רע טָאה ןיילַא ןוא ןענ

 -נגעק ןופ טמָארטשענ יירפ ןוא קנַארפ טציא ןבָאה סָאװ ,סעילאווכ עקיד

 : | .נרַאב ןקידרעכביא

 סע .רעוװלָאװער ןרַאפ טּפאכעג ךיז טָאה טנַאדנעמַאק רעד ךיוא
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 טלקנוטרַאפ טָאה ךיור רעטכידעג א ןוא ןסָאש עכעלטע טכליהעגּפָא ןבָאה
 רעטייוו ?סיבַא .םֹורֵא רעמייב יד טליהעגנייא ןוא טכַאנרַאפ ןופ יורג םעד
 ןבָאה ןכַארּפש יילרעלכ ןיא" .טּפַאכעגקירוצ ךיז ןרענַאיצילימ יד ןבָאה
 | | : : ןפורעג תולוק:

 ? רעולַאװעד ַא טָאה רעוו ---

 ! סרעסעמ יד טימ ,הרבח --
 !סקיב רעד טימ טינ ,ןייג --- |

 -.רעטנוא טנעקעג טינ ןעמ טָאה שיגרעטסניפ רענעלַאפעגוצ רעד ןיא
 -רעק וצ רעּפרעק ןנָאלשעג ךיז טָאה ןעמ .אנוש ןוא םניירפ ןשיווצ ןדייש
 יד ןטלַאהענּפָא ןוא רעהפיוא ןָא טעקסַארטעג ןבָאה רעפרַאװנלױק יד .;רעּפ
 ענעבילבענ יד .גרַאב טייז רענעי ןופ ןעמוקעגרעטנוא .ןענייז סָאװ ,ןרָאמ
 םימ ןפורעגוצ ךיז ןבָאה ייז .ןרָאװעג טלננירעגמורא ןענייז דלַאװ ןיא
 ערעייז טימ ?רלעוו סָאד טליפעגנָא ןוא רעטרעוו עכעלדנעטשראפמוא
 ךיזא ןוא !הַאללַא !הַאללַא :ןעירשעג ךיוה ןבָאה עקידנברַאטש יד ,תולוק
 ןיא טָאג טנָאמרעד ןפמַארק-חסיסג ןיא ןבָאה ?ץֿפַאנַאיצַאנרעטניא ; יד
 | יי ;תונושל ענעדישרַאפ

 טציא טָאה טנַאדנעמַאק רעד .ןרָאװעג ןגָאלשעגּפָא זיא ףירגנֶא רעד
 עקרעמש זיא .רעטעּפש לסיב ַא ,עיציזָאּפ .רעד םורַא סנטסָאּפ טלעטשעג
 ןיא רע .ףרָאד ןטנָאנ ןופ רעסַאװ ןעננערב רענלעז עכעלטע טימ קעװַא
 / .+תרושב א טימ ןעמוקענקירוצ

 ינב וניחאמ ךיוא זיא רע .רעטקָאד ןטימ טדערעג בָאה ךיא --
 | | .קידרעבליז םיא טפור ןעמ ...לארׂשי
 טקרעמַאכ טָאה --- לעטָאה רעזדנוא ןופ קידרעבליז רעד זיא/ס = |
 | .ןפַארטעג ל?ָאמנייא ןיֹוׁש םוא בָאה'כ -- ןועמש

 ןּפורעגנָא ךיז טָאה -- !ןריטסיזקע ןָא טביוה ?לעטָאה , רעד --}
 ןיא ןבענ הצע ןַא ךיז טעוװ רע יוװ ,ןעז וצ װַאקעשט ןיב ךיא -- ןַאמייר }

 | | ,טלעוו רעד
 .םיוב א ןופ סנסופוצ ,עקעד ןייז ןיא טיירדעגנייא ךיז טָאה רע ןוא

 טימ ,ךאו ןגעלעג זיא ןועמש רָאנ ,ןפָאלשעג ןיוש זיא םורַא םלוע רעד |
 ןוא ןּפלַאז עגנַאל יד ןעגנולקעג םיא ןבָאה ןרעיוא יד ןיא .,ןגיוא ענעּפָא
 רַאפ טלדניוושעג ןבָאה ,סעיסלואוונָאק-חסיסנ ןיא ןעלּפַאצ סָאװ  ,ןשטנעמ
 .תוכשח קיטש ןייא ןיא ןצלָאמשענפיונוצ ךיז םָאה פדלעוו סָאד .ןניוא יד
 טרירעמיש טָאה סע ןוא ּפָאק ןרעביא ךעלטעלב יד טשיורעג רַאנ ןבָאה'ס
 .סנטסָאּפ-ךַאװ יד ןופ ןסקיב יד ףיוא ןטעליטש יד ןופ טייקסייװ יד
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 . -רעד ךיז ןוא רעטרעװ סנַאמייר ןגעו טכַארטעג רע טָאה דניצַא

 ןגָארטעג טָאה רע ןיהואוו ,עטַאי ןופ ךעלסעג עקיצומש ,עלָאמש יד טנַאמ

 -יירפַאב עלַאנָאיצַאנ רעייז טקידיירּפעגנ ייז ןוא רעבַארַא יד וצ ןפורפיוא

 ןופ ןגיוא עקיטשרוד-טולב ,עדליוו יד טכיוטעגפיוא ןבָאה ךָאנרעד ..,גנוא

 רעד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא :טשימרַאפ ךיז ןבָאה רעדליב יד .ןרָאמ יד

 תּפצ ןופ ןלַאטרַאװק עשידיי יד טריקַאטַא טָאה רע ןעוו ,ןומה רעשיבַארַא

 ןרעיוא יד ןיא .לילג ןוא קמע ןוֿפ סעינָאלַָאק עשידיי יד ןוא ,ןורבח ןוא

 .ןענייז סָאװ ,עינַאּפש ןיא ןראמ יד ןופ ןתוירזכא יד ןעגנולקענּפָא ןבָאה

 -נַאפעג יד ייב ּפעק יד ןטינשענּפָא ןבָאה ייז :רעליימ עֶלַא ןיא ןעוועג לופ

 יז ןבָאה עטיוט יד וליפַא .טקידלַאװגדַאפ ייז ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ,ענעג

 ןעזרעד טָאה רע ןוא ...תפצ ןיא ןעשענ זיא'ס יו טקנוּפ .טעשטעילַאקעצ

 .ןפיוא ןעגנַאהענפיוא ןגרָאמירפ ַא לָאמנייא טָאה רע סָאװ .,ןָאפ עטיור יד

 הי גט יי טי .:למרכה רדה

 - "..ו םירבח ענײז ןוא יזַאשזדַאב ראופ ןופ טנעדנָא םעד דובכ,
 טבעלעג טינ לָאמנייק : ןבָאה .ייז .ןתור ןגעוו טכַארטעג רע טָאה ןַאד |

 ןוא !רעכַארַא יד ןופ גנואיירפַאב רעד בילוצ .ןעמַאזוצ טייצ ערעגנעל ןייק

 -רעד ַא ןלַאפ רעירפ רע טעװ רעדָא ןעז לָאמַא ךָאנ יז רע טעו ?טציא
 | ?לָאשזניק ןשירָאמ ַא ןופ רענעכָאטש
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 טכַא לטיּפַאק

 ײז ןלעװ הכמ א -- ןןַארַאסַאּפ ַאנ .טשטייטרַאפ עטרעמש

 ג ןייגכרודמפ '

 ןיא ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז ןוא ןרָאװעג רעטּפָא ץלַא ןענייז סעקַאטַא יד
 .ןגוצקיר ןןא ןפירגנָא ,ןעמורב-ןענַאנַאק ,רעייפ ןופ עילַאװכ עזָאלמרָאפ א
 ןדעי ךָאנ ןעוו ,ןטורשרַאמ עננַאל טרעטנַאלּפעג ךיז ןבָאה טימרעדניא
 ןופ טפַאשדנַאל עקידרעירפ יד טכיוטעגפיוא רעדיוו טָאה ץיּפשינרַאב
 ןוא ךעלדלעוו-ןווילֶא עקידנרעטעלק ,עיורג ,דרע-ץרַאװש ןטרעקַאעגֿפױא}

 יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןשטנעמ-יד ןוא .ןגעטש עטלגנעלשעג ,עסייוו
 רעמ לָאמנייק ןלעװ ייז ןכלעוו ןופ ,זיירק ןטפושיכרַאפ ַא ןיא ךיז ןעיידד
 | | .ןכירקסױרַא טינ

 ,קרַאּפ ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ןטכַאלש עטסנסיברַאפ יד ןופ ענייא
 .ןטייז עלַא ןופ ןפירנעגנָא ןבָאה ןטסישַאפ יד .דירדַאמ ןופ ןרעיוט יד ייב
 ,ךעלנרעב רעביא ןטָאשעצ ךיז ןבָאה רעקידייטרַאפ סעקּפורג עניילק יד
 םוש ןֵא טפמעקעג דנַאנַאכָאנ געט עכעלטע ןֹוא ,ןטיױלּפ ןוא רעזייח ןשיווצ
 ,רעטסנעפ ןֹופ ןסָאשעג טָאה ןעמ .ןַאלּפ ןיא טינ ןכלעוו ןָא ןוא גנודניברַאפ
 ןענייז גנולצולּפ .ןשינעטלעהַאב ןוא ןרעלעק ןופ ,טנעוו יד ןיא רעכעל ןופ
 -ענ ןוא סיורָאפ ןפָאלעג ,רעמייב רעטניח ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןשטנעמ
 -תובחר יד .ןעגנורּפש-ןזָאה ערעייז ןטימניא - ,ןפמַארק-הסיסג ןיא ןלַאפ
 -עלב ענעסָאשעגּפָארַא ןוא עטיוט טימ ןרָאװעג לופ ןענייז ןעיײלַא עקיד
 עטעדנואורַאפ ןופ ןצכערק יד רעביא טגיוועג קידילבא ךיז ןבָאה רעט
 יירד ןטלַאהעג ךיז ןרענַאיצילימ יד .ןבָאה תונשקע רענעסיברַאפ ַא טיפ
 טימ .טפמַארקעג ךיז ןוא ,עיצינומַא קינייוװ טימ ,טלעק ןיא ,ןסע ןָא געט
 .דרע ןַאּפש ןדעי ןֶא תוחוכ עטצעל יד

 ייז .ןעקנַאט עשיטסישַאפ יר ןענישרעד ןענייז גָאט ןטרעפ ןפיוא
 -עג ,סעקושז ענעלָאטש עקיזיר יו םיעוּפיש יד רעביא טרעטעלקעג ןבָאה
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 עטרעצנאפעג יד טימ טכרָאנשעג ןוא רעכייב-ןטייק ערעייז ףיוא טעזיוּפ
 ףיוא רעמייב יד טינ :ןטלַאהּפָא טנעקעג טינ ייז טָאה.רענייק .סעקונש

 -עןרּפשענּפָא ןענייז סָאװ ,רעקידייטרַאפ יד .ןופ ןליוק יד טינ ןוא געוװ רעייז

 ײול טגעװַאב ךיז ןבָאה סמערוט ערעייז ןיא .טנעוו ענעלָאטש יד ןופ ןעג

 -עג ךיז' ,ןזיירק-בלַאה עלַאטנַאזירָאה טנכייצעג ,רעפרַאוװנליוק ןופ סעפ

 ןופ ןעגנַאהרָאפ עקידוועריר טבעוװעגסיוא ןוא ןזָאלענּפָארַא ךיז ,ןביוה !

 : : | ,טיוט םענעיילב
 "עג ךיױ ןבָאה ייז .ןעקנַאט-עירעליטרַא יד ןענישרעד ןענייז ךָאנרעד

 יד ןיא ןטַאנַארג ןפרָאװעגניירַא ןוא ךעלגרעב יד ןופ סנסופוצ טלעטש
 ,טרידַאקירַאברַאֿפ ךיז ןבָאה ןרענַאיצילימ יד ואוו ,סעדייבענ

 סע .רעטסנעפ א רעטניה רעטעייטרַאפ א ןענַאטשענ זיא ןועמש

 ,ליצ ןרעכיז א ןיא רָאנ ןסָאשענ טָאה רע ןוא עיצינומַא טלעפענסיוא טָאה

 ןענייז ךס א .זיוה ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןרענָאיצילימ קיצרעפ ַא ייב

 רעד ףיֹוא טניילענסיוא ךיז ;בָאה ערעדנַא ,רעטסנעפ יד רעטניה ןלַאפעג

 ןבָאה לָאמַאטימ .ןליוק ןייק טאהעג טינ רעמ ןבָאה ייז לייוו ,ענָאלדָאּפ
 -סופ הנחמ  ַא ,ייז רעטניה ,טצישעג ןוא ןעקנַאט ייווצ טרעטנענרעד ךיז

 ַא ךיז טָאה זיוה סָאד .ךַאד ןיא ןגָאלשענניײרַא טָאה החטיראנס א ,רעייה

 .קסַארט א טימ ןלַאפענמוא זיא טנאוו קיטש א ,ןָאטענ ?סיירטי

 ןטשרעטניה ַא ךרוד ןעגנורּפשעגסױרַא ןענייז ןרענָאיצילימ ערערעמ
 ןלאפעג ןענייז ייז .זיוה טייווצ ַא ןיא ןּפַאכוצרעכירַא ךיז ידכ ,רעטסנעפ

 | :ןעמוקענקירוצ זיא רענייא .טירש ןטשרע םייב

 -ענמורַא ןענייז רימ !קירוצ ףיוא נעוװ םעד טלעטשראפ קנַאט ַא --

 | ...!טלגניר
 .-יוט ןגעלעג ןענייז ןעלקניוו עלַא ןיא .קינַאּפ א ןכָארבעגסױא זיא'ס

 -ענרעביא יד .ןליוק טלנַאהעג ןבָאה טנרָאפ ןופ .עטעדנואוורַאפ ןוא עט
 טקַאּפעגניירַא ךיז ןוא רעלעק ַא וצ ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ןכָאה ענעבילב
 ןיינוצניירַא טנַאװעגנ טינ ךָאנ ןבָאה ןטסישַאפ יד .ןטייווצ ןפיוא :רענייא

 טכיירגנרעד סע ןבָאה ייז זא ,טנעֶאנ ױזַא ןעוועג רעבָא ןענייז ייז ,זיוה ןיא

 רעקיטש טימ ןָאטעג ןנער א טָאה טנעוװ יד ןופ .ןטַאנַאר-טנַאה טימ

 -וצ רעגנע ךיז ןבָאה רעלעק ןיא ןשטנעמ יד .רענעּפש ןוא ביוטש ,לגיצ
 .ףָאש עדַאטס ענעלַאפענרעביא ןַא יװ ,טקירדעגנעמַאז

 סקיב יד ,ךיוב ןפיוא ןגעלענ זיא רע ..ןביוא ןבילבעג זיא ןַאמנרעב = |

 םיא ןענייז ןליוק עכעלטע רָאנ .גנַאגניירַא ןופ ריט רעד וצ טעדנעוועג
 ןייז ייב ןטַאנַארג יד .טרַאװעג טגנערטשעגנָא טָאה רע ןוא ןבילברַאּפ
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 קנַאדעג א טָאה גנולצולּפ .ךיוב ןייז ףיוא ןקירד ןביוהעגנָא ןבָאה ?טרַאג

 ןשיווצ טכוזעגמורַא קילב ןייז טָאה עלייוו ַא .חומ ןייז ןיא טצילבענפיוא

 טשרעטניה ,ןיילק א ךרוד ןָֿאטעג רַאש א ךיז רע טָאה ןַאד .טנעוו ריפ יד
 ןָאטעג ףרָאװ ַא ןוא ןגיוצעגסיוא ךיז ,ןָאטעג ביוה א לָאמַאטימ ךיז ,לריט

 .קנַאט ןפיוא ןרעדנַא ןכָאנ טַאנַארג ןייא טפַארק רעצנאנ רעד טימ

 -רעבייא ןיא ןעירשענסיוא רעצימע טָאה -- !טנערב קנַאט רעד ---

 | | ,רעמיצ ןטש
 ןופ .רעטסנעפ ןטשרעטניה ןכרוד ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה םלוע רעד

 ןעגנורּפשעגסיױרַא ןענייז ןשטנעמ ייווצ .םַאלפ ַא ןגָאלשעג טָאה קנַאט
 -עג זיא נוצקיר םוצ געוו רעד .ןפיױלטנַא טזָאלעג ךיז ןוא ?מערוט ןופ

 -ייר .רעמייב יד ןשיװצ ןדנואוושרַאפ ןענייז ןשטנעמ יד ןוא ,יירפ ןעוו

 ,ןענַאמגרעב טקרעמַאב טָאה ,עטצעל יד ןשיװצ ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמ
 .טצכערקעג ןוא טולב עשזולַאק ַא ןיא ןגעלעג זיא רעכלעוו

 טינ .חוכ גונעג טאהענ טינ ןוא ןביוהפיוא םיא טריבורּפ טָאה רע

 : ןפורעג רע טָאה ?וק ןייז טימ

 ! ןועמש .,,!ןועמש ---

 . ןעװעג ןיוש זיא ןועמש .סָאכע יד טרעפטנעעג ןבָאה םורַא טייוו

 ןופ לנָאה ןרעטנוא רעטשימעצ ַא ןבילבעג ןייטש עלייוו ןַא זיא רע .טייוו
 .ףױרַא גרַאב ,קירוצ ףיוא ןָאטעג גָאי ַא ךיז ןוא ןליוק יד

 .ןענַאמייר טנערפעג רע טָאה -- !טעדנואוורַאפ טסיב --

 /  .ןענַאמגרעב ףיוא ןזיוועגנָא רענעי טָאה -- !ןיינ --

 -נרעב ןָאטעג םענ ַא ןוא ןעירשעגסיוא ןועמש טָאה י--- !ףוול --
 רעמייב יד ןשיווצ ןרָאװעגנ ןענורטנא ןענייז ייז .סעציילּפ יד ףיוא ןענַאמ

 ' .גנַאהּפָארַא ןופ

 ןופ ,זיוה וצ זיוה ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ןרענָאיצילימ יד |
 ַא ,תוברוח יד ןשיװצ ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ןענייז ךס ַא .לנרעב וצ לנרעב

 ןענייז ןטסישַאפ יד רעבָא .רעזייה יד ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז ךס

 . ןגעלעג יא סָאװ ,טָאטשּפױה רעד ןיֹא ןסײרוצניײרַא ךיז חוכב ןעוועג טינ
 | .טנַאה רעד ףיוא יו ,ןגיוא ערעייז רַאפ

 ןפורעגנָא רעטעּפש טָאה ןעמ סָאװ ,געט יד ןעוועג ןענייז סָאד

 י ."דירדַאמ יב סג רעד,

 כָאכא נא
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 ,.דנַאל עצנַאג סָאר טּפַאכעגמורַא טָאה גירק-רעגריב ןופ רעייפ סָאד

 -עג ךיז ןבָאה ןטנָארפ יד .ןטנגעג עטייוו ןיא ןפירגעגנָא טָאה אנוש רעד

 "עג ןעניז םירבח ענייז ןוא ןועמש .רעטעמָאליק רעטרעדנוה ףיוא ןגיוצ

 -עגּפָא יז ןענייז געװ ןפיוא .םורד ןיא ,עיזולַאדנַא ןייק ןרָאװעג טקיש

 .ןענַאמגרעב ןכוז טזָאלעג ךיילג ךיז ןוא דירדַאמ ןיא ןגיטש

 -יּפש וצ לָאטיּפש ןופ ןפָאלענמורא ייז ןענייז קיטימרָאפ ןצנַאנ ַא

 -נואורַאפ ןגעלעג ןענייז סעדייבעג עכעלטנפע ןוא ןלוש ןיא ךיוא ,לָאט

 טָאה ןעמ ןוא ןעגנַאגעגסיוא ןשטנעמ טרָאד ןענייז ךעלגעטזנָאט .עטעד

 -קעװַא םייב ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה ייז .טסואוועג טינ ןעמענ ערעייז וליפא

 טרעפטנעעג ייז טָאה רעטסעװש-ןקנַארק עגנוי ַא ןעוו ,טינרָאנ טימ ןייג

 | : טנעצקַא ןשידנעלסיוא ןַא טימ

 .זירַאּפ ןופ ןעמוקעג ,ןַאמגרעב ַא ךיז טניפעג אד ,ָאי --

 ? ןעז םיא ןעק ןעמ ---

 | ! טמוק ---

 .געו ןפיוא טגערפעג ןועמש טָאה -- ?דע טכַאמ סָאװ --

 ןייז רַאפ ארומ ןבָאה רימ רעבָא ,ןבעל ןביילב אמתסמס טעוו רע +--

 -  : ! היאר

 ? ןרעוו דנילב ןופ הנכס ַא ...טניימ ריא ...?טעוו רע --
 ןייז טנערברַאפ טָאה רעפרַאו-ןעמַאלּפ ַא .טינ ךָאנ טסייוו ןעמ --

 ,םורא טרעדנַאװ סָאװ ,רעטילּפש ַא ּפָאק ןיא רע טָאה םעד ץוחַא ןוא .םינּפ

 .טינ רע טסייוו ןגיוא יד ןגעוו !טינרָאג טגָאז רעבָא |
 לָאז ןסיורג א ןיא ןטעב יד ןופ רענייא ייב ןבילבעג ןייטש ןענייז ייז

 רעצנַאג ןייז .ןגעלעג טרָאד זיא סָאװ ,ןַאמ םעד טנעקרעד טינ ןבָאה ןוא

 -םיוא סָאװטע ךיז טָאה רע .ןשזַאדנַאב ןיא ט?קיוועגנייא ןעוועג זיא םינפ

 | .טירט יד קידנרעהרעד ,ןביוהעג

 | - ! ןאמגרעב---

 טימ זיא ךָאנ רעוו !ןעמוקעג טסיב וד סָאװ ,טוג ,הַא ..?עקרעמש -- ט

 | ? ריד

 .ןַאמייר ןוא ןועמש ---

 רעד ןיא טנַאה ַא טקעוטשעגסיוא טָאה רע -- !ךייא קנַאד .ַא --

 ױזַא ךיא בָאה ןכָאװ רֶאֹּפ יד רַאפ -- טקירדעג יז ןבָאה ייז ןוא טפול

 ...ןטנַאקַאב 8 ןופ לוק ַא ןרעה וצ ...ןשטנעמ ןטנַאקַאב ַא ןעז וצ טקנעבענ

 ןטעב ןעייר יד וליפַא ,ּפעק עטזָאלענּפָארַא טימ ןענאטשעג ןענייז ייז

 . ןבָאה ,ןגעלעג ןענייז ןרענָאיצילימ עטעדנואוורַאפ- רעקילדנעצ ואוו: ,םורַא
 9 : טרעטנומענ ייז טָאה ןַאמנרעב .טסרעמאב טינ ייז
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 ?ןעגנַאנעג סע זיא יו ?הרבח ,טינרָאג ריא טלייצדעד סָאװרַאֿפ --- |
 -רעד וצ ןארַאפ זיא סָאװ .ןגיוושעג יירד עלַא ןבָאה עלייוו עגנַאל א

 ,לעשטנַאבַארַאק ןופ סעדייבעג יד ןיא ןגָאלשעג ךיז טָאה ןעמ יוװ ?ןלייצ

 ףיוא זיב קָאטש וצ קָאטש ןופ ,רעמיצ ןדעי ןיא ,זיוה ןדעי ןיא טפמעקעג
 | | ..4 ָאּפמַאק לעד אסַאק ןגעו רעדָא ?רעכעד יד

 | ! ןעמונעג טינ ייז ןבָאה דירדַאמ -- = }

 טימ טדערעג ןַאמגרעב טָאה -- !ןעמענ טינ לָאמנייק ןלעוו ןוא -- ||
 בָאהיכ !טָאטש עקיזָאד יד ןקוקנָא טלָאװעג ךָאנ טלָאװ ךיא -- טייקרעכיז

 ' . ...ןעזענ טינ לב יז

 ! ןַאמנרעב ,ןרעוו טנוזעג ןכיגניא טסעוו--- |

 .טעמֹוא ןליטש א טימ טגָאזעג רע טָאה -- ...!?טסייוו רעוו ---
 םוצ רעדיוו טייג ריא -- טקדַאטשעג עמיטש ןייז ךיז טָאה דלַאב רעבָא
 | | ? טנָארפ

 טָאה טָאטש יד .סָאנ ןיא ּפָארַא ייז ןענייז טימעג ןרעווש ַא טימ

 עטיור ,רעצעלּפ ןוא ןגָאר ףיוא טכליהעג ןבָאה רעדער-ךיוה .טרעביפעג
 ןעיורפ ,ןטנעמונָאמ ןוא סעדייבעג רעביא טרעטַאלפענ ןבָאה ןענַאֿפ

 -ענ עלַא ןבָאה ייז .ןעײלַא עטיירב יד ןיא טריטסעפינַאמ זייוו'תונחמ ןבָאה
 י | :לוק ןייא ןיא ןעירש

 ! ןַארַאסַאּפ ָאנ ...!ןַארַאסַאּפ יָאנ ---

 ךיז טָאה רע .םזַאיזוטנע ןקידארומ ַא ןיא ןלַאפעגניירַא זיא עקרעמש
 -ציהעצ א ןוא ךעלדיימ עגנוי ןופ עיצַאטסעפינַאמ ַא ןיא טשימעגניירַא
 רעשלריימ- גנוי ןוא ,ןטכַאלש עקידנעמוק ןוא ענעפָאלרַאפ יד ןופ רעט

 רענענייא ןַא טימ ךיילנוצ גנוזָאל יד .ןעירשעגטימ רע טָאה טייקטנעאנ

 | : גנוצעזרעביא

 1 ןיײגכרודַא ייז ןלעוו הכמ .ַא . ..!ןַארַאסַאּפ ָאנ ---
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 ןיינ לטיּפאק

 דימלה רעד ווא עיגעטַארטס ןדגיקסיז טגרעל עסטרעצמש

 ןיבר םעד רעביא טגײטש

 ןוא ליופ טּפעלשענ ךיז ןבָאה ןגוצ ,ןוויטָאמָאקָאל טפייפעג ןבָאה'ס

 -יוט טימ ןטלָאשעג ןבאה ןרעּפָאש ןוא טשיורעג ןבָאה ןרָאטַאמ ,םאזננַאל

 ןוא ןלַאזקָאװ ףיוא עצנַאג געט ןענַאטשענּפָא ןעמ ןיא לָאמליײט .תוללק עט

 ןעמ סָאװרַאפ ןוא טרַאװ ןעמ סָאװ ףיוא יונענ טסואוועג טינ טָאה רענייק

 --- עטריזַאר טינ ןוא עקיצומש --- ןשטנעמ יד .טרָא ןופ טינ ךיז טריר

 ןטלַאהעג ןֹוא סעמרָאּפטַאלּפ ןוא סענָאלדָאּפ יד ףיוא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה

 ן יה .ןעלמירד ןייא ןיא

 ןייא ןייק ךיז ןוא ךיש יד ןָאטעגסיױא טינ לָאמנייק טָאה ןַאמייר

 רעטסנעפ טנפעעצ ַא ייב ןסעזענּפָא רע זיא גנַאל ןהעש .ןשַאוועג טינ לָאמ

 -עגכרוד יד ןוא רעדלעפ עטננערַאפ ,עליטש יד ףיוא טקוקעגסױרַא ןוא

 םיעוּפיש עיורג ףיוא טרעטעלקעג ןבָאה סָאװ ,ךעלדלעוו-טריבלייא עטצענ

 ,סעומש ַא ןיא ןרימרַאפ לָאמטפָא םיא טנעלפ עקדרעמש רָאנ .נרעב ןופ

 עקיטרַאננייא ,עגנַאל םעקרעמש ןופ ןענַאטשַאב ךעלכעוטּפױה זיא סָאװ

 םוצ םעּפע ןקורעטנוא קידנגייווש םיא טנעלפ ,רעדיװ ,ןועמש .ןגָאלָאנָאמ

 .ןטימעגסיוא םיא ןבָאה ןרענַאיצילימ ערעדנַא יד .ןיירַא ?יומ ןיא ןעמענ

 -ָאד ןבעל ךעלמייהמוא טליפעג ךיז יא ןוא ץרא ךרד טַאהעג יא ןבָאה ייז

 ןוא סמירָא עקידנעגנעה ,עטרַאדעגסױא יד טימ/ ,גנוי ןטבַארטרַאפ ןקיז

 .ןטרָאק ןיא טליּפשעג טינ ןוא ןעקנורטעג טינ טָאה סָאװ ,קילב ןטלַאק

 ןופ ןָאילַאטַאב ַא ,םורד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,גוצ ןיא זיא ןרָאפעג

 דנאלסיוא ןופ ןעמוקעג גנַאל טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןרענַאיצילימ עשירפ

 רעד ןיא ןענַאטשַאב זיא רע .טנָארפ ןפיוא ןעוועג טיִנ לָאמנייק ךָאנ ןוא

 ַא ןיא ןכעשט ,ןקַאילַאּפ ךיוא ייז ןשיווצ ןעוועג .ןזיוצנַארפ ןופ טייהרעמ

 ךיירלנַארפ ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,"רעיײדרַאװנסייװ} ענעזעוועג רַאּפ
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 רעד וצ טרעהעג ןבָאה ןועמש ןוא ןַאמייר ,עקרעמש .ןטנַארגימע סלַא
 ."ענירג , יד וצ ןסָאלשעגנָא .טָאה ןעמ סָאװ ,"ןענַארעטעװ , עּפורג

 ןטימ טפַאשטנַאק ןסאלשעג עקרעמש טָאה גָאט ןטשרע ןיא ךיילג
 .ןטנַארפ עקידרעירפ יד ןופ תואלפנ} םיסנ טלייצרעד ייז ןוא םלוע םעיינ
 דיירקנַארפ ןופ ןטנַארגימע יד ןשיװצ ייס ןוא ןקַאילָאּפ יד .ןשיוװצ ייס
 ןוא רעדיינש :ןטַאי עשידיי לָאצ עשּפיה ַא טקעדטנַא רע טָאה עיגלעב ןוא
 -וטס עכעלטע ,ןּפרעװטנַא ןופ רעפיילש-ןטנַאמַאיד ,זירַאּפ ןופ רעקירטש
 -עג רע זיא החמש אלמ .סנַאװָארּפ ןופ רעטעבהַאידנַאל וליפא ןוא ןטנעד
 ןטלַא ןא הרבח יד ןשיװצ טּפַאטרעד טכירעגמוא טָאה רע ןעוו ,ןרָאוו
 : - ,ןירַאּפ ןופ דניקסיז ןטיור םעד :ןטנַאקַאב

 -ַאזוצ ,ןרעדנַא ןופ רענייא ןטָארטעגּפָא טינ ייז ןענייז געט עכעלטע
 עלַא ןיא טקעמשרַאפ ןוא גוצ ןופ ןענָאנַאװ יד רעביא ןכָארקעגמורַא ןעמ
 -ןופ ,סעיצַאטס יד ףיוא ןעגנורּפשענּפָארַא ייז ןענייז ןעמַאזוצ ;ןעלקניוו
 ;בֹוט לכ ןופ ךעלקעּפ טימ ענעדָאלעגנָא ןעמוקעגקירוצ ןענייז ייז ןענַאװ
 טָאה ייברעד .ןטרָאק ?שעּפ ַא ייב טכַארברַאפ ייז ןבָאה טּפָא רעייז ןוא
 : ןטנָארפ יד ןגעוו ןקרעמש ןייז שרודו רקוח ןייא ןיא ןטלַאהעג דניקסיז

 םיוק ַא ןּפַאכ גָאט ןטשרע םעד ךיילג ןעמ ןעק ,סע טסייח ,זיא --
 ? עטָאּפַאק רעד טימ גָאט ןטונ ַא ןוא

 טסיירטענ .עקרעמש םיא טָאה -- ?גָאט ןטשרע םעד טסייה סָאוװ ---
 ךיִז טסקוק וד רעדייא ...!עדנוקעס עטשרע יד ...!טונימ עטשרע יד --
 | | ! ןינמ-רב ַא ןיוש וטסיב םורָא

 ןיא לסיב ַא ךיז ןעק ךיא ?לשמל ,רַאטינַאס ַא זיא ןעמ זַא ןוא ,ונ -- |
 : - ,ןיצידעמ

 ַא טּפַאכ רע זַא ,טַאדלָאס ַא םירָאװ .רעגרע ךָאנ זיא רַאטינַאס ַא ---
 רעבָא ...!ראטינַאס ...!רַאטינַאס :טיירש ןוא קעװַא ךיז רע טנייל ,ליוק
 ַא טסּפעלש וד ןוא רַאטינַאס ַא ןיילַא רָאג טסיב וד זַא ,רָאפ ךיז לעטש'
 טסּפַאכ וד ,קאט-קַאט-קַאט -- לָאמַאטימ ןוא סופ א ףיוא ןטעדנואוורַאפ
 ףיוא ןגייל ךיז רשפא ?רעביא ןַאד ריד טביילב סָאװ זיא !גיוא ןיא ליוק ַא
 .ןעזסיוא וטסעװ ןייש ...?ןּפעלש ךיד לָאז רעקידעקניה רעד ןוא עגארט רעד

 . ! טינרָאנ ןעמ ןעק ןטיהסיוא ךיז ןוא ---
 רענייא ןעוועג זיא זדנוא ייב ?ןטיהסיוא ןגָאז וצ ךייש זיא סָאװ

 - ןַא רַאפ ,לָאמנייא .ןטניה ןופ ןביילב דימת רע טגעלפ ,סָאינכ רענשזַאװ ַא
 : םיא וצ רימ ןנָאז ,ןעוועג סע זיא .עקַאטַא
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 !רעסַאװ ךָאנ ייג ןוא סעקשַאלפ יר,וד םענ ,סָאװ וטסייוו ,קידנעמ --

 יירד --- ...שינעפיול ןימ אזַא ךָאנ ןָאט וצ קנורט ַא ןבָאה שטָאכ ןעמ לָאז

 ןעּפָאקַא ןיא טניל לדנעמ :קירוצ ןעמוק רימ .טריקַאטַא רימ ןבָאה העש

 : - .ןסרָאגניײװ ןיא ןטַאט םייב יו רענעניוצעגסיוא ןַא

 .רימ ןגערפ --- ?רעסַאװ ןטימ סעקשַאלפ יד ןענייז ואוו ,קידנעמ ---

 .רע טכַאמ --- ןפרָאװעגקעװַא ייז בָאה'כ --

 4 יסָאװ ---

 ..טעגרהעגסיוא יװ ייס ןיוש .ךייא טָאה'מ זא ,טניימעג בָאה'ב ---

 ןעוועג זיא וטסניימ סָאװ --- עקרעמש טקידנערַאפ טָאה -- ונ --

 ןוא ליױק א "ןעגנולשעגּפָארַא . רע טָאה סגגרָאמוצ טקנוּפ ?ףוס רעד

 | ... םעטיּפָאק יד ןניוצעגסיױא

 ךרוד טקוקעגסױרַא טָאה רע .טנערפעג טינ רעמ ןיוש טָאה דניקסיו

 -ירָאה יד ןופ םיוז ןפיוא טנעװַאכ םַאזגנַאֿכ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטסנעפ יד!

 .ןגיוושענ ןוא ,ןטנָאז

 ּפָאק ןסיורג ַא טימ ,רעקיצײלּפ-טיירב א ,רעקירעדינ ַא ןעוועג זיא רע

 ,רעקיד ןייז ןופ ןעלנילפ יד .ךעלזיירק עטעשאלּפעצ .עטיור טימ ןטָאשראפ

 רע זַא ןמיס ַא --- טגעװַאב טכייפ ךיז ןבאה זָאנ רענעסירַאּפ סָאװטע

 'ד רעטנוא ןעזענסיוא ןבָאה ןגיוא עצראווש ענייז .ןיירא סעּפע טכַארט

 .ןליוק עקידנעילג יו ןעמערב עטיור

 .עשרַאװ ןופ טרירגימע טָאה רע ןיהואוו ,זירַאּפ ןופ רע זיא ןעמוקעג

 :ןכַאמוצכרוד ךס א ןזיװַאב רע טָאה רָאי קיצנַאװצ ןוא טכַא ענייז ןיא

 -רַאװ יד ןיא ןסָאריּפַאּפ עטלגומשענ טימ טלדנַאהעג רע טָאה רָאי טכַא וצ

 -וא םוצ טיירנעג ךיז רע טָאה ןרָאװעג רעטלע זיא רע ןעוו .ןפיוה רעוועש

 ררושמ סלַא ןעגנוזעג ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפ ןבילקענ ךיז ,טעטיזרעווינ

 רעביירש ןשיװצ ןעיירדוצמורא ךיז ןביוהעגנָא ןוא ןזח ןטמירַאב ַא ייב

 "רעל וצ העדב טַאהעג תליחת רע טָאה ךיירקנארפ ןיא .ןטסילַאנרושז ןֹוא

 ןיא ץלַא רַאפ טבאנאב ןעוועג זיא רע .עירָאטַאװרעסנָאק רעד ףיוא ןענ

 ײיװגנַאלעג םיא טָאה טעברַא עטפַאהרעיוד ערעוװטעי רעבָא ,טלעוו רעד

 סעיצקעל ןבעג ןביוהעגנָא ךיילג רע טָאה הסנרּפ ןענידראפ וצ ידכ .טקיל

 ריא טלעטשעגרָאפ םיא טָאה ?לצעלּפ , ןופ עקרעמערק ַא .ָאנַאיּפ ןופ

 : רעטכָאט עגנוי

 .ןליּפש ?סיבַא ןענרעל יז לָאז אט ,ןעמ טגָאז ,שילַאקיזומ זיא יז ---

 !ץפח עשַאי ַא ןסקַאװסיױא ךָאנ ןעק יז ,יאדוא ---
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 ןעוו ,טשרואוו עשידיי טפיוקרַאפ טנרָאפ עדארג טָאה עקרעמערק ; כד
 .רָאג ןעמ טגניז רעמיצ ןטייווצ ןיא זַא ,טרעחרעד טָאה יז

 -- !ענַאיּפעטרַאֿפ רעד ףיוא ןליּפש ןגעוו טדערעג ךָאד ןבָאה רימ ---
 | ,לעווש םעד קידנטערטרעביא ,טהנעטעג יז םָאה

 -עגוצ םיא ךיא בָאה ,ריװַאלק ןיא ןָאט א טלעפעגסיוא טָאה'ס --
 .גיוא ןטימ ןָאטעג טטניּפ ַא טינ דניקסיז טָאה -- !ןעגנוז

 -נָא ןַא ןרָאװעג זיא ןוא קיזומ יד ןפרָאװעגקעװַא רע םָאה רעטעּפש
 רעסיורג א ןיא טעברַא ןעמוקַאב טָאה רע .טפעשעג ַא ןיא רעטלעטשעג
 טאהעג ביל טָאה סָאװ ,רעה ןרעטלע ןַא ייב ,ךיירקנַארפ-םורד ןופ טָאטש
 הקשמ לזעלג א ייב זיוה עפַאק ןטנעָאנ ַא ןיא געט עבלַאה ןעגנערבראפ וַצ
 -  | ,סָאנימָאד עיטרַאּפ ַא ןוא

 טבעלעג טָאה דניקסיז ?ייוו ,ןבירטעגסױרַא םיא טָאה תיבה-לעב רעד |
 ךעגנוי ןייז טימ עביל עמייהעג 6 טריפעג קיטייצכיילג ןוא בייוו ןייז טימ

 ףיוא ענעשעק ןיא טלעג ןשָארנ א ןָא טעדנַאלעג רע טָאה ןַאד .רעטכָאט |
 -רַאֿפ ףיוא ןפרָאװעג ךיז רע טאה ָאד .ןלַאזקָאװ רעזירַאּפ יד ןֹופ םענייא
 -רָאפ א ןרָאװעג זיא ,רעדיל ןביייש טריבורּפ טָאה רע ןתוכאלמ ענעדיש
 -אווַארב םלַא ןטנוװַא יד ןיא ןעננודרַאפ ךיז ,ןטַארַאּפַא-ָאידַאר .ןֹופ רעייטש
 -וטס .ןשיווצ ןעמוקעג זיא ,ןרַאװלוב יד ףיוא רעטַאעט ַא ןיא רעשטַאּפ
 יב ןטעברַא ןביױהעגנָא הרירב תילב ןוא עיצַארגימע רעד ןופ ןטנעד
 -רעטעברַא ןיא רעייגנייא ןַא ןרָאװעג רע זיא םורַא יוזא .ןכַאפ עשידיי
 רָאי ןטצעל ןיא .טעברַא-רוטלוק טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע ואוו ,ןזיירק
 .רַאפ טָאה סָאו ,עקרעדיינש רעגנוי ַא טימ ןעמַאזוצ טניואוועג רע טָאה
 יד רעביא םיא ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא ןוא ןטייקיאעפ ענייז טרעטענ
 .ןרעיוא

 -עגנָא תוישעמ ענייז טימ טָאה רע .זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה עקרעמש
 פשיד םעד ןעיירד ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,ןדני יקסיז ףיוא דחּפ ַא ןפרָאװ
 | ;קירוצ ףיוא

  וצ -- טסיירטעג םיא רע טָאה -- ךעלקערש ױזַא טינ .זיא'ס .--
 טלמונא ױזַא רימ ןניל טא !ןעניואוועגוצ רָאנ ךיז ןעמ ףרַאד יירעסיש רעד
 ןַא ןכַאמ רימ ןוא ,רעדנעלננע ןַא םענייא טימ ךיא ,עּפָאקַא רעד ןיא
 טנגער סע ,סעבמָאב ןלאפ םורַא ןוא .ןושל-םוטש ףיוא ?קיצנַאװצנואנייא
 בָאה'כ ןוא טרָאק רעד ןעגנַאגעג טינ טקנוּפ רימ זיא ,אלימ .למיח ןופ שממ
 קידלוש ןבילבעג ךָאנ םיא ןיב ןוא טלענ לסיב ץינַאג ןיימ טקָארבעגניירַא
 טלַאפ עכמָאב ַא !ךאד-ַאד-ַאט-ךַארט -- לָאמַאטימ .עטעזעּפ רעקיצפופ ַא
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 ךיא ןיב .ןענייז רימ סיורג יוװ ,דרע טימ זדנוא טישַאב ןוא זדנוא ןבעל
 רעה אד ןוא ,לקניוװ םענעי ןופ סיפ טכַאמעג ןוא ןעגנורּפשעגפיוא ךָאד

 / ,"יענָאמ ,יענָאמ , :טיירש ןוא ךָאנ רימ טפיול רעדנעלגנע רעד יו ךיא

 בָאה גייפ ַא ,,,םינמוזמ יד רימ ייב טנָאמ רע :ןושל ןייז ףיוא טסייהי'ס}

 ןיא ךָאנ טרפב ןוא ןטרָאק ןֹופ תובוח ןעד טלָאצ רעוו !ןבענעג םיא םיא

 ...{ ןטייצ עלַאפַארטסַאטַאס עכלעזש

 ןייז יװ ,רע טָאה שזַארוק רעמ ךָאנ ןדניקסיז ןבענוצוצ ידכ ןואי
 :עטכישעג רעד ןופ לשמ ןשוריפב ַא טכַארבעג םיא ,רעגייטש

 ןופ ליּפשייב ַא ּפָארַא ךיז םענ טָא ?טייוו ןכוז וטספרַאד סָאװ = |
 ךיז ,תומחלמ טריטענ רע טָאה ןבעל ןצנַאג ַא !עטרַאּפַאנַאב ןָאעלַאפַאנ

 .רָאג רע זיא ןברָאטשעג ןֹוא קע ןַא טָאה טלעװ יד ואוו ןנָאלשעגמורַא
 ..ענעלעה רעקיליײה רעד ףיוא ,טעב רעכייוו ַא ןיא ףוס ?כ2 ףוס

 לאכָאנָא

 ןָאלַאטַאב ןקיזָאד םעד טנלָאפרַאפ טָאה ?רונ רערעטסניפ ַא סעּפעו

 ןטשרע ןפיוא דלַאב סע ךיז טָאה ןביוהעגנא ןוא .גירק ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא
 יי ,נָאט ןטשרע םעד ךיילנ ,טנַארט

 -רָאק ןוא סערַאניל ןשיוװצ ,רָאכודנַא ןיא ייז ןענייז ןגיטשעגסיוא
 ןבָאה ןריציּפָא יד ןוא בַאטש רעד טרילאטסניא ךיז טָאה טרָאד .אכָאד
 -ַאטַאב רעד ךיז טָאה סנגרָאמוצ .ףירננֶא ןופ ןַאלּפ םעד ןרידוטש ןעמונענ

 ,ַאבָאדרַאק ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,ָארָאטנָאמ רעביא סופוצ ןזָאלענ ןָאיל
 ,,ןטסישַאפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סאו

 גרעב רעביא רעטעמַאליק קילדנעצ עכעלטע טרישרַאמכרוד ןבָאה ייז

 -ליח רעטנוא .ךעלדלעוו-ןטריבלייא ןוא רענטרעגנייוו ןשיווצ ,רעדלעפ ןוא
 ענעלָאטשירק ןוא ךעלכייט עקישיור טמַארטשעג ןבָאה ןקירב ענרעצ

 ךעלטעטש עקידנעלסירד עקיאור .ןזלעפ ןשיװצ ןנָאלשעג ןבָאה ןלַאווק
 עכַאלפ טימ סעליוו עטרעיומעג .רעדנַאנַאנבענ ןנעלענ ןענייז רעפרעד ןוא
 ןוא רענטרענ טימ טלגנירעגמורַא ,ןעלניה ףיוא ןביוהעגנ ךיז ןבָאה רעכעד

 טָאה ץיגרע ןיא .למיוב ןוא ןייוו טימ ןעוועג ךייר זיא טנגענ יד ;ןעמולב

 נירק-רענדיב ביֹוהְנֶא םעד טניז .המחלמ ןוֿפ רוּפש ןייק ןעזענ טינ ןעמ

 -טעטש ערעסערגנ יד ןיא רָאנ .ןעמוקעגרָאפ טינ ןטכַאלש ןייס טרָאד ןענייז

 -עגמורַא ךִיז ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיצילימ עטלייצעג ןפָארטעג ןעֶמ טָאה ךעל

 | -.ךעלסעג עלַאטנעירַא ,עגנע יד ןיא טסַאּפ ןוא טסוּפ טיירד
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 ,סיורָאפ טקורעג רעטייוו ץלַא ךיז טָאה ןָאילַאטַאב רעד
 ןכַאמנֶא ןוא ןסיירניירַא טנעקעג ָאד ךָאד ךיז ןבָאה ןטסישַאפ יד ---

 ןייק ללכ ָאד ךָאד זיא'ס -- טרעדנואוועג ךיז דניקסיז טָאה -- ןברוח ַא
 !ָאטינ עיניל-טנָארפ

 ןָאטענ ךַאמ ַא עקרעמש טָאה -- !לענש ױזַא טינ ךיז טפיול סע --

 ?סָאװ ,ךילשת וצ הנשה שאר ריד זיא'ס ,וטסניימ סָאװ -- טנַאה ועד טימ |

 ןטינ ןעק ןעמ ןוא רעטעמָאליק רעטרעדנוה ףיוא ךיז טיצ טנָארפ רעד

 ןייק וליפַא זיא'ס ואוו ,ןעלקניוו ןַארַאפ .ןשטנעמ גונעג ןטלַאה םוטעמוא

 טכַארבעגּפָארַא םיבלכ ענעי ןבָאה אמתסמ רָאנ .ָאטינ עיניל ןייק ןופ ןמיס

 זדנוא ןֹוא טּפַאכעג ךיז ערעזדנוא ןבָאה ,ןענַאילַאטַאב עכעלטע וצרעהַא

 /  ןפנַארב ןוא ךעקעל טימ ןייז םינּפ ?בקמ ייז טקישעגסיורַא

 -רַאפ ןענעק ךָאד ייז ןלעוו ,זדנוא ייז ןּפַאלקעצ רעמָאט דעבָא --

 | !? טנגעג עצנַאג יד ןּפַאכ
 ...ןׁשְקאְל עסייה ןייק טינ זיא'ס !טכייל ױזַא טינ ךיז טּפַאכ סע -- |

 רימ ןשטנעמ לפיוו טינ ןסייוו ייז סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ץנוק עצנאג יד

 רשפא ??"קיצנַאװצנואנייא א ןיא יו ױזַא ,ןגָאז רימָאל ,זיא'ס .ןבָאה

 ןגיוצעגנָא רָאנ וטסָאה רשפא ןוא ןצרעפ ףיוא ןייטש ןבילבעג וטסיב

 יירד ןטסישַאפ יד טימ ןגָאלשעג ךיז רימ ןבָאה טלמונַא ...ןצניינ עצנַאג

 רימ ןוא לָאמש טלַאה'ס זַא ,ןעזרעד ןרימ זַא .דנַאנַאכָאנ טכענ יירד ןוא געט

 סָאװ וטסייוו .ןגױצענּפָא רימ ןענייז ,ןסיש וצ סָאװ טימ טינ ןיוש ןבָאה

 -רַאֿפ רעד ןיא .ןגױצעגּפָא ךיוא ןבָאה יז -- ?ןָאטעג ןבָאה ןטסישַאפ יד

 ןעגנַאגעגסיוא ױזַא טקנוּפ ייז זיא'ס ...ךיז טײטשרַאפ ,גנוטכיר רעטרעק

 ,ונ .סיפ טלעטשעג ןבָאה ייז ןוא זדנוא יוװ ןסערפ סָאד ןוא עיצינומַא יד

 | ... עטרַאּפַאנָאב ןָאעלָאּפַאנ וטסעז !סייוו ןוא ; םכח א ייז ייג

 טָאה -- !ןָאעלַאּפַאנ ןייד טימ ורוצ עלייוו ַא רימ וטזָאל רעמָאט

 | .ןושל-הנעמ ןייז ןסירעגרעביא דניקסיז

 ,זנורֿב ןרָאװעג עקרעמש זיא -- !טינ ןעמ ףרַאד ,טינ טסליוו ---|

 -ַארטס ןענרעל םיא ליו ךי א--- ןעטרַאֿפַאנָאב טקידיילַאב רענעי יאמלה

 טעוװװעקירב רע ןוא שטנעמ ל?לקיטש א רַאפ ןכַאמ םיא ?יו ךיי א ,עינעט

 וי ...1 ךָאנ

 יד ןעוו ,םורא העש עכעלטע ןיא טשרע ךיז ייז ןבָאה ןטעבענרעכיא

 ןבָאה ייז ואוו ,גרַאב ןרעביא ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןענָאיװַא עשיטסישאפ

 לטעטש ןופ רעטעמַאליק עכעלטע סע זיא ןעוועג .עיציזָאּפ ַא ןעמונרַאפ

 ַא רעביא קירב םעד ןעגנַאנענרעביא ירפ ץנַאנ ןענייז ייז ואוו ,ַארָאטנַאמ

 | .ךייט ןרעסערג
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 עכעלטע יװ ,געװ ןגנַאל ןופ ןעורוצּפָא ךיז ןזיװַאב םיוק ןבָאה ייז

 ןענייז רענלעז עשינַאּפש יד .?מיה ןרעטנוא ןענישרעד ןענייז ןענָאיװַא

 ןוא ןטסיופ יד טימ טעכָאפעג ןבָאה ,ןעגנורּפשעגפיוא ,רעגייטש רעייז יו

 : ןיירַא ?מיה ןיא החמשרעשרעדניק ַא טימ ןעירשעג ןוא ,ןעלטיח

 ...| ערעזדנוא !ערעזדנוא --- |

 -ייז סעבמָאב עכעלטע ןפרָאװעגּפָארַא ןבָאה ןענַאיװא יד ןעוו טשרע

 -ענ ייז זא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ,עיציזָאּפ רענעמונרַאפ רעד וצ טנעאנ רע
 ןַאד ךיז ןבָאה ,עטכַאקעגפיוא ןוא עטציהעצ ,רעינַאּפש יד ,אנוש םוצ ןרעה

 : טמורבעג ןוא דרע רעד וצ ןפרָאװעג

 : - { ןיז-ןריה ---

 -ילייה ןוא עקילייה יד ןטלָאשעג ןיוש ייז ןבָאװ געוו ןייא דַאפ ןוא

 -סקלָאפ רעשינַאּפש ,רעטנַאקַאב רעד ןופ חסונ ןטיול ,ןטייצ עלַא ןופ ןטייק

 | | ... הללק
 טָאה רע .ןטפול רעד ןיא טיידדעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה ןָאיװַא ןייא

 טימ יו ןוא קירעדינ ןזָאלענּפָארַא םאזננַאל ךיז ,ןזיירק עסיורנ טנכייצעג

 ,טנגעג יד טרעטשינעג ?גיופ-ביור א ןופ ןגיוא עפרַאש

 רעד רַאפ .קיטכעמנָא ןוא זָאלצוש ןגעלעג ןטַאדלָאס יד ןענייז .ןטנוא
 -ענמוא רעד ןוא טנָארפ רעטשרע רעד ןעוועג סע זיא טייהרעמ רעטסערג

 ןלעטשננעק טנעקעג טינ ללכ ךיז טָאה ןעמ ןכלעוו ןנעק ,לַאפנָא רעטכיר

 -רָאפ ךיז ןבָאה ייז יו שרעדנַא ןצנַאגניא ןעזעגסיוא טָאה ,ןציש רעדָא

 ןטרעטיברַאּפ ןשידלעה ַא ןגעו סעיזוליא ענעגרָאברַאפ עלַא .טלעטשעג
 עטלמוטעצ .ןענורעגסיוא לָאמַאטימ ןענייז אנוש ןטסַאהרַאפ ןנעק ףמאק

 .רבא ןייק טרירעג טינ ןוא דרע רעד ֹוצ טקירדעגוצ ךיז ייז ןבָאה

 -עג טאש א ךיז ןלַאנק עטקַאהעגּפָא סעמשַאט עגנַאל ןבָאה גנולצולּפ

 ןוא קירעדינ ץנַאג טבעוושעג טציא טָאה ןָאיװַא רעד .נראב ןרעביא ןָאט

 לעלַארַאּפ ,טכידעג ןלַאפענ ןענייז ןליוק יד .רעפרַאװנליױוק ַא ןופ ןסָאשעג

 .רעטעמ עכעלטע ףיוא טקורענּפָא רָאנ ,ןטַאדלַָאס יד ןופ עיניל רעד וצ

 -נייא ןרענָאיצילימ יד ןבָאה ;אנוש ןרַאברירַאבמוא ןנעק קיטכעמנָא

 .ןדָאב םוצ טעילוטעג ךיז רעקרַאטש ךָאנ ןוא סרעּפרעק ערעייז ןּפמורשעג

 טּפוטשרַאפ ייז ןוא סעינַאלד יד טימ ּפעק יד ןעמונעגמורַא ןבָאה ךס ַא

 -וצסיוא ןזיווַאב טָאהעג ןיוש ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלבירג-ץוש עכַאלפ יד ןיא

 : חומ ןיא טרעבגעעג קנַאדעג א ךָאנ.טָאה עלייוו ַא ,ןבָארג

 | ? ןָאט ןעמ ןעק סָאװ
 -רַאֿפ רעמוטש ַא ןיא רעבירַא טייקנסיברַאפ ןוא האנש ןענייז ןַאד

 | ,גנולפייווצ
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 -סיז טָאה קיטניזרָאפ ןוא ךעלעמַאּפ .ןרָאװעג רעליטש זיא ךָאנרעד

 -ניפ עטיײרּפשעצ יד ךרוד טקוקעגסױרַא ןוא םינּפ טָאד טיירדעגמוא דניק

 עיורג ןוא למיה רעיולב ַא ןעגנַאהענ זיא ּפָאק ןרעביא .טנַאה ןייז ןופ רעג

 ןָאיוַא רעד .טנַאזירָאה םייב ןענַאטשעג קיטולבטלַאק ןענייז ןטריבלייא

 ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה ןוא ןרָאװעג רענעלק זיא ,טרעטייוורעד ךיז טָאה

 / ,םיור ןלעה ןיא ָארק עצרַאװש

 . א טרעהעג רָאנ ךיז טָאה תליחת .רעטייווצ ַא ןעמוקעגנָא זיא דלַאב
 ַא ןװַאב ךיז טָאה ןַאד .ןרָאװעג רעקרַאטש ץְלַא זיא סָאװ ,ןכרָאנש
 טימ ןסקאװעג זיא ןוא טרעטנענרעד ךיז טָאה רעכלעוו ,לטניּפ רעצרַאװש

 ןייא .ץרַאה ןייז ןופ ןּפַאלק סָאד טליפדעד טָאה דניקסיז .עדנוקעט רעדעי

 : חֹומ ןייז ןיא טלקניפעג טָאה קנאדעג רעקיצנייא ןֹוא

 ..טמוק רע ...טמוק רע ..טמוק רע ---

 -ַאזוצ ךיז ןוא דרע רעד ןיא ּפָאק םעד ןבָארנרַאפ רע טָאה ךָאנרעד
 רע טָאה ןקור ןטעשטרָאקעגפיונוצ ןייז ףיוא .שזָאי א יו טליונקעגנעמ

 :טרעלקעג טָאה רע ,לגיופ ןקידנעּפָאס ןופ ןניוא עקידנכוז יד טליפעג
 .,טציא .,,טציא .,,טציא --- |

 -מאז רעד ןיא ןעקנוזעג ןוא טייז רעד ייב ןֿפאפעג ןענייז ןליוק יד

 ןטימ ןסָאנעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה רעווענ-ןישַאמ ןופ ןלַאנק יד .דרע רעקיד

 ןדנוקעס יד .טיוט ןופ ןעלנילפ יו טשיורעג ןוא רָאטָאמ ןופ ןכרָאנש

 / ..9 ףוס א ןעמענ לָאמַא טעװ .םַאזגנַאל ןכָארקעג ןענייז
 -דימ ַא טליפרעד דניקסיז טָאה ,ןרָאװעג קיאור רעדיוװ זיא'ס ןעוו == |
 -רעסיוא רעד ךָאנ טּפעשרעד ןעווענ זיא חומ ןייז .רעדילג עלַא ןיא טייק

 פקנוט טרעטנַאלּפעג ךיז ןבָאה תובשחמ יד .גנוגנערטשנָא רעּכעלנייװעג

 ןליפַא ,טיוט רעשירַאנ ַא ...!ןבראטש רע טעוװ ָא-יֹוזַא טָא :טלּפענרַאפ ןוא

 ..?טיוט רעקיזָאד רעד ןצונ טעװ ןעמעוו ...טגנַאלרעד טינ סָאש ןייא ןייק

 -רַאפ ?ָאד ךיז טוט סָאװ :טּפַאכעגמורַא םיא טָאה ןרָאצ רעדליוו ַא

 עקיזָאד יד ןיא ןרעו וצ טענרהענסיוא טריפעגטיורַא ייז ןעמ טָאה סָאװ
 טרַא םענייק ...?ןענָאיװַא ענעגייא ערעזדנוא טינ ןעמוק סָאװרַאֿפ ?גרעב
 ךיז טגרָאז רענייק ,ןעננערבמוא זייווקיצנייא ָאד ייז טעוו ןעמ סָאװ ,טינ

 ...רקפה ...רקפה זיא טלעוו יד !!!ףליה וצ ןעמוק טינ טעװ רענייק ןואיטינ
 ... רקפה

 טָאה רעצימע .ךיז ןבעל ךרָאש א טּפַאכענפיױא רע טָאה לָאמַאטימ

 ןיא ןעגנַאגעג זיא ןוא ןביוהעגנפיוא ךיז ,ריפ עלַא ףיוא ןָאטעג רַאש ַא ךיז

 -רעד ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רע .םיוב ןטנעָאנ ַא ןֹופ גנוטכיר רעד

 : ןענַאמייר טנעק
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 .ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- ?וטסכירק ןיהואוו ,וד ;יעה ---

 .גנוניוטשרעד טימ טקוקעג ןֹוא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה ּפעק עכעלטע

 לטנַאמ ןֹופ סעלָאּפ יד טראשרַאפ טָאה ,םיוב םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןַאמייר

 ךָאנרעד .שינעפרעדַאב עסיוועג ַא ןליפרעד ןעמונעג קידבשוימ ךיז ןוא

 וצ ידכ ,ןרעטש םוצ עינאלד יד טניילענוצ ,ּפָאק םעד ןסירַאֿפ רע טָאה

 .םיור ןטייוו ןיא טקוקעג ןוא ,ןוז יד ןלעטשרַאפ

 .טגָאזעגנָא רע טָאה --- :לָאמַאטימ יירד עצנַאנ ןעמוק טציא ---

 טָאה דגיקסיז זא ,טייקיטליגכיילג ַאזַא ןעגנולקעג טָאה לוק ןייז ןיא

 -ָאיוַא יירד ןענישרער ןענייז עקַאט ךיילג .סעכ ןופ ןדיז ןביוהעגנָא שזַא

 טָאה ןרָאצ סדניקסיז .גרַאב םוצ טרעטנענרעד לענש ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענ

 טכליהעגּפָא ןבָאה ןסָאש עטשרע יד ןעוו רעבָא ,טרעקאלפעצ רעמ ךָאנ ךיז

 םייב ןבילבעג ןייטש זיא סָאװ ,ןַאמ-חרבח ןגנַאפ םעד ןסעגרַאפ רע טָאה

 קידלודענמוא רע טָאה דרע רעד ןיא ּפָאק םענעבַארגעננייא ןַא טימ .םיוב

 : : טרַאװעג

 ..| קסע ןא רוטּפ ןוא ,םילָאװייט ידלַא וצ ,ןפערט ןיוש ייז ןלָאז ---

 .ןעמוקענקירוצ טינ רעמ ןענָאיװַא יד ןענייז קיטימכַאנ םענעי ןיא

 :ןקרעמש וצ םערנעוועג ךיז טָאה דניקסיז .טמעטָאענּפָא טָאה םלוע רעד

 ? ןַאמייר רעקיזָאד רעד ,דלָאי ַא רַאפ רע זיא סָאװ ---

 טכַאמענוצ טָאה רע .זנורב ןייז ןסענרַאפ ןשיווצניא טָאה עקרעמש

 ןיא ןוא ןיק םעד ייב טנאה רעד טימ טּפַאכעגנָא ךיז ,ניוא עטכער סָאד

 :ןרעלקרעד ןביוהעגנָא רע טָאה עזָאּפ רעטכַארטרַאפ ןימ אזַא

 ןיא תועמשמ רע טָאה ,סיוא רימ טגַָארט לכש 'רעד יו טיול ---

 ַא רעבָא ךָאד סע זיא .ףוס ַא ןכַאמ וצ חעדב טאהעג ןיוש ךיירקנַארפ

 ןקַאה ןטסעפ ַא רימ ןיפעגנ ןֹוא ,קירטש ַא רימ ףיוק ןוא יינ :חחרט עצנַאנ
 ,טאהעג טינ ךיוא "ןריּפַאּפ , ןייק רע טָאה רשפא ןֹוא ...ןכַאז ןביז עלַא ןוא

 םעד ןצונפיוא רע ליוו ,ןנ !רָאי-ץרַאוװש ןייא ןיוש סע זיא טיוט ןכַאנ םנה

 :טכערעג ךָאד רע זיא טדערעג ךיז ןשיװצ ןוא .גירק-רעגריב ןשינַאּפש

 ךיד == == ייס יו ייס ךָאד ןעמ טסיש ָאד

 ןעמוקעגנ ?ענש זיא םלוע דעד .הליכַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ

 טינ וליפַא ןבָאה "ענירנ, יד .טיטעּפָא סיורג טימ ןעגנולשעג ןוא ךיז ֹוצ

 -ַארעטעװ , יד רָאנ .רעטעּפש ףיֹוא זיא טינ סָאװ ןזָאלוצרעביא טרעלקעג

 | : טנרָאװעג ןבָאה "ןענ
 ! טנַאװ ַא ןּפַאט ןגרָאמ ריא טעװ ןסערפ ַאזַא טימ ---

 -ילָאּפ יד ףיוא ןייצי יד ןנייפ ?רעטעּפש ןָאט ריא טעוװו סָאװ ןֹוא ---

 ? סעצ
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 ןבָאה -- !ןגרָאמ זיב ןבעלרעד ךָאנ טעװ ןעמ יצ טסייוו רעוו ---

 ,חרועס יד ןבירעג רעטייוו ןוא טרעפטנעעג ענעי |

 -,סָאריּפַאּפ א טרעכיורַאפ רע טָאה ,ןרָאװעג טָאז זיא עקרעמש .ןעוו
 ַא ןוא ,םיוב ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ןקור רעד ,ךעלטיירב ןגיוצעגסיוא ךיז
 | ןדניקסיז וצ ןָאטעגנ גָאז

 ןעמ טעװ םורא געט קיצרעפ ןֹוא ףניפ ַא ןיא םשה הצרי םא --

 .ביולרוא ?קיטש ַא ןבעג רעכיז זדנוא

 םילכ יד ןופ סיױרַא דניקסיז זיא -- !?העד רסח יצ עגושמ טסיב ---

 !?םוניהיג ןקיזָאד םעד ןיא ןגילּפָא ָאד ןעמ טעוװ געט קיצרעפ ןוא ףניפ ---

 -ָאקוצ סדניקסיז טימ ןעמונענרעביא טינ ללכו ללכ ךיז טָאה עקרעמש

 סָאריּפַאּפ ןטיירדעגפיונוצ ,ןקיד ןייז ןופ ןגיוצעג קיאור טָאה רע .שינעכ

 ןופ םיללכ יד טיול ךַאז רעד ןופ לכש םעד ןרעלקוצפיוא טימַאב ךיז ןוא

 | : עיגעטַארטס רעד

 / !ןסיוו טשינרָאג וטסנעק -- ןביוהעגנָא רע טָאה -- המחלמ תעשבה

 -ןטרָאק ַא וצ ...?ןגָאז ריד ךיא לָאז יװ ...ןבילנעג זיא המחלמ ַא םירָאװ
 ןייא ףיוא רָאנ טנווָא םיֹוהנֶא וצ ךיז טסצעז וד !ןכילגעג יז זיא ליּפש

 ייב ןענואועגנּפָא ןיוש וטסָאה םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא ,ךיז טכַאד ,טונימ

 -צולפ לדער סָאד ךיז טגנַאלרעד טָא ןוא .טלעג עצנאנ סָאד רענטרַאּפ ןייד

 ןיא ןלייא ןיינ ,םיהצרא ןיוש טסניל וד ןוא קירוצ ףיוא יירד ַא גנול
 -רַאפ טָא ןוא וטסניוװעג טָא :רעטייוו ןיוש סע טייג ױזַא ןוא .דרע'ר'ד

 ,םורַא ךיז טסקוק וד רעדייא ןוא ,רעדיוו וטסניוועג טָא ןוא ,וטסליּפש
 רענעפָאלשרַאפ א גָאטרַאפ טסמוק וד זא ןוא טכַאנ יד רעבירַא ןיֹוׁש זיא

 -רעד ןוא טעב ןרעטנוא ןופ לפָאטנַאּפ יד בייוו ןייד ךָאנ טּפַאכ ,םייהַא

 ךיא גערפ זיא ...ןירַא ּפָאק ןיא ךיילנ עקַאט רעדיילש ַא ריד ייז טגנַאל

 לַאשרַאמדלעפ וליפַא ..!!??המחלמ ַא ןיא ןעזסיורָאפ וטסנעק סָאװ ,ריד

 ... טנָאזענ טָאה גרובנעדניח ןָאפ

 1? ןלַאשרַאמ ענייד טימ ןָא רעדיוו ןיוש טסביוה ---
 :ןרָאװעג רָאלק ךאז ןייא ןדניקסיז זיא תושרד עגנַאל סעקרעמש ןופ

 | .ןקידנע ךיז טעװ סע ןעוו ןסיוו טינ ןעק ןעמ
 -ַאװרעסנָאק ןייק טינ ריד זיא'ס -- טכַארטעג רע טָאה -- !ןיינ --

 -סױרַא טינ טכייל ױזַא ןעמ ןעק ןענַאדנופ .עביל ַא סעּפע טינ ןוא עירָאט

 ַאד ןעמ טעװ סָאװ ןֹוא ןעמ טרַאװ סָאװ ףיוא :רקיע רעד ןוא ..!ןכירס

 יד יוװ ןגיל עלַא רעדָא ענַאל רעד ןגעװ רעצימע ןעד טרעלק ?ןגילסיוא
 ? הטיחש רעד וצ טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװ ,תומהב
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 ענייז ןסירעגרעביא טָאה ןטָאימילוּפ ןופ ײרעקסַארט עקילייא ןַא

 ,טייוו .ןליוק עקידנעשטשיווס ןגָארטעג ךיז ןבָאה ּפָאק ןרעכיא .תובשחמ

 | .ןטקנוּפ עכעלנעוַאב .ןעזעג ןעמ טָאה גרַאב ץיּפש ַא ףיוא

 -עסיש א טנפעעג ןוא רעוועג םוצ ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה םלוע רעד

 ןבעגעגוצ טָאה ןסקיב ענעגייא יד ןופ ןּפַאלק סָאד .גנוטכיר רענעי ןיא ייר

 טינ ,רעהפיוא ןָא טּפַאלקעג טָאה "ענירג , סנטסיימ .טייקרעכיז ןוא טומ

 ,טנייפ ןופ גנוטכיר רעיונעג רעד ןגעוו וליפַא דעדָא ליצ ַא ןגעוו קידנרעלק

 .רעפיירגנָא יד ןגעֶק טנַאװ-ץוש א יו ןעזעגסיוא ייז טָאה אפוג יירעסיש יד

 ןטעברַא רעפרַאװנליױק יד זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ןעמ טָאה דלַאב רעבָא

 סיפ יד ףיוא םילכ יד ןרילַאטסניא ןענועמש ןפלָאהענוצ טָאה עקרעמש .טינ

 .הרושב יד ןדניקסיז טגָאזעגנָא רע טָאה דלַאב ןוא

 ןעמ טָאה םילכ עשינַאקיסקעמ עטלַא !?לסָאר ןיא טונ ןגיל רימ ---
 ..ןרָאי סיקצעבאה ךלמ ןופ יאדוא ןעמַאטש סָאװ ,טּפעלשעגטימ

 -ונעג ןבָאה ןטסישַאפ יד .ןסקיב יד ןופ ןסָאשעג ןעמ טָאה ?ייוורעד

 -עגסיוא טָאה סע .ןפירגעגנָא טינ רעבָא ,רעייפ רעטנוא עיציזָאּפ יד ןעמ

 ןבָאה וצ טכַאנרַאפ .אנוש ןופ חוכ םעד ןריבורּפסױא ןליוו ייז יוװ ןעז

 -רַאעג אי ןבָאה סָאװ ,ןזעיַארטימ עכעלטע .ןליוק ןלעפוצסיוא ןביוהעגנָא

 יד זַא ,ןזױועגסױרַא ךיז טָאחיס :ןרָאװעג ןגיוושטנא ךיוא ןענייז ,טעב

 ןבָאה ןענַארטַאּפ יד ןוא ךעלטסעק יד ןטיברַאֿפ ןבָאה רענערט-עיצינומַא

 : .רעוועג םוצ טסַאּפעג טינ

 ןטימ סױרַא זיא סָאװ ,זיוצנַארפ רעגנוי ַא ,קעבעל טנַאדנעמָאק רעד

 טגערפעגכַאנ ןוא ןעייר יד ןשיווצ ןּפָאלעגמורַא זיא ,דלעפ ןיא ןָאילַאטַאב

 ןייז ןיא .ןבילבענ ןכעלטיא ןענייז סע ןליוק לפיוו ןרענַאיצילימ יד ייב

 . ןייז .םשימעצ קרַאטש זיא רע זַא ,טנעקרעד ןעמ טאה קילב םענעגָארטעצ

 טָאה ןקע עלַא ןיא ןוא רענלעז יד טקעטשעגנָא דֿלַאב טָאה גנוגערפיוא

 : טלמרומענ ןעמ

 ?ןגיל ױזַא ָאד ןעמ טעוו גנַאֿל יו ---

 / ?ןגיפסיוא ָאד ןעמ טעװ סָאװ ---
 ןיוש ןבָאה עכלעוו ,"ןענַארעטעװ, יד טשימעגניירַא ךיז ןבָאה ָאד

 -עצ ןעוועג ךיוא ןייֵלַא זיא ןועמש םנה .טסייה טנַארפ ַא סָאװ טסואוועג

 ךיז טָאה סָאװ ,ןָאילַאטַאב ןופ עיצאוטיס רעשיטירק רעד יבילוצ טלמוט

 -רַאֿפ ןֶא ןוא עיצינומַא ןַא רעטעמַאליק רעקילדנעצ ףיוא טקורענפיורַא

 ןקיאורַאב ןעמונעג ןוא טשרעהַאב ךיז ןנעווטפעדנופ .רע טָאה ,גנודניב

 יירעסיש יד ןלעטשּפָא ןסייהענ רע טָאה ןטשרע םעלַא םוצ .םלוע םעדו
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 ןלעוו ייז ןעוו רָאנ רעייפ ןעגנַאלרעד ןלָאז סָאװ ,סנטסָאּפ ןלעטשסיורַא ןוא
 :טהצע'עג רע טָאה ןַאד .טנייפ םייב גנוגנעװַאב ַא ןקרעמַאב

 יו ןייגרעד וצ ידכ ,"עקלורטַאּפ , ַא ןקישסיורַא ףרַאד ןעמ ---
 | : !ןענייז ענעי קרַאטש

 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשענוצ טָאה קעבעל

 ! ןעז ןייג ןוא ןשטנעמ רֶאּפ ַא ןעמענ לעוו'כ --

 -ןַאמָאק רעד טריטסעטָארּפ טָאה -- !ןייג טינ טסעוװ וד ,ןייג ==

 ,טנַאד -
 ךיז טָאה דע .ןביילב ָאד ףרַאד רע זַא ,ןעזעגנייא טָאה אפונ ןועמש !

 יי / + טקוקעגמורַא רעדיוו
 ? קיליוויירפ ךיז טעדלעמ רעוו ,הרבח ---

 ןיא רענַאיצילימ רערַאד ַא ןכָארקענסױרַא זיא ןייטש ַא רעטניה ןופ

 : טרַאשענוצ ליטש ךיז טָאה ןוא לעניש ןגנַאל א

 ! ןייג לעוו ךיא ---

 ? טנָארפ א ףיוא ןעוועג לָאמַא ןיוש טסיב --

 / ,לָאמ עטשרע סָאד ,ןיינ ---
 !טנעה ערעייז ןיא ןלַאפנײרַא טסעוו ,ןייג וצ יו ןסיוו טינ טסעוו ---
 | ...רעװלָאװער ַא רימ טיג רעבָא ,אלימ ---
 :טלמַאטשעג טָאה רע .טקּוקעננָא םיא טָאה םורַא םלוע רעד
 ... ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו ןסיש טינ ךָאנ ךיא ןעק סקיב ַא טימ ר

 -ַאב טָאה -- ?ליװלעב  ןפיוא טרעדײנשעגּפָא ןבעל ןצנַאג ַא --

 ? ןסקיב וצ רע טמוק יו זיא --- עקרעמש טקרעמ
 עלַא ןבָאה טגנערטשעגנָא ןוא םוטש .טלכיימשעג טינ טָאה רענייק |

 נעװ ןיא טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ-חרבח ןכעלסַאלב םעד טסוקעגכַאג

 .רעבילַאק ןסיורג א ןופ רעװלָאװער ַא טימ טנּפָאװַאב ,ןיירַא
 -ָאיצילימ א .ןעמוקעגקירוצ טינ זיא רע ןוא חעש א רעבירַא זיא'ס

 ,טייוו רעד ןיא תולוק טרעהעג טָאה רע זא ,ןֹכש ןייז טלייצרעד טָאה רענ

 : ןרענַאל ןטסישַאפ יד ואוו טרָאד

 ! ןכָאטשרעד ןוא טּפַאכעג םיא ייז ןבָאה יאדווא ---

 יד טרעהעג רעלייצרעד רעד טָאה סָאד זַא ,טניימעג טָאה ןועמש

 ןופ ןגיולפענ יזיא העידי יד רעבָא .עיזַאטנַאפ רעטציחעצ ןייז ןיא תולוק

 ךיז ןבָאה טנַאדנַאמָאק םורַא .ןסקַאװעג זיא ורמוא רעד ןוא ליומ וצ ליומ

 רעד ןופ רענלעז עטנידעגסיוא עכעלטע ןוא ?ןענַארעטעװ , יד ןטַארַאב

 : יײמרַא רעשיזיוצנַארפ
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 סָאװ -- טהצעיעג רענייא טָאח --- !ןעיצקירוצ ךיז ףרַאד ןעמ ---

 טייקכַאװש רעזדנוא ןקרעמַאב ןלעװ ןטסישַאפ יד ביוא ,,ןָאט רימ ןלעוו

 | ? ןפיירגנָא ןלעװ ןוא
 : ןרעה טלָאװעג טינ ןבָאה ןענַארעטעװ ןטסיימ יד רעבָא
 סָאװ ,עיצינומַא ?סיב םעד טימ ןטלאה רימ ןלעוװו טייצ ?קיטש ַא ---

 ירַאֿפ ןטסישַאפ יד ןלעװ ,ןטערטּפָא ךיילג ןלעוו רימ ביוא !ןגָאמרַאפ רימ

 י .רַאכודנַא זיב ,טנגעג עצנַאג יד ןּפַאב

 -ָאנ ןויב רָאנ רעבָא ,ןעיצקירוצ עקַאט ךיז לָאז ןעמ ןבילבעג זיא'ס

 ןקיטסעפרַאפ ךיז ןענעק ןעמ טעװ טרָאד :ָארָאטנַאמ --- טקנוּפ ןטסטנע

 -רעד ןוא ,עיצינומַא קינייוװ טימ וליּפַא ,רעגנעל ןטלַאה ןוא רעזייה .יד ןיא

 | .. יפליה ךָאנ רַאכודנַא ןייק חילש א ןקיש ןעמ טעװ לייוו

 -לעוו ,טנגעג רעד ןופ רעינַאּפש ַא ןבענעגוצ טָאה --- !קיטכיר ---
 -- רַאּפ ןיא ןרָאײעיצַארגימע- ענייז ןופ שיזיוצנַארּפ טדערעג טָאה רעכ

 ןלעו ,ןטערטּפָא ןעמ זומ רעמָאט זיא .ךייט רעד ךרוד טיינ ָארָאטנַאמ ןיא

 .ןגָאיבָאנ ןענעק טינ זדנוא ןלעוו םיבלכ יד ןוא קירב יד ןסיירפיוא רימ

 קיאורמוא טָאה --- יטננעג רעד ןיא ןקידב ערעדנַא ןייק ָאטינ --- '

 .קעבעל ןָאטעג גערפ ַא

 | .טייוו רעייז רעבָא ,ןַארַאפ ---

 טָאה םִינּפ ןייז ןוא עטרַאק-דנַאל רעד ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה קעבעלי

 טָאה ,רשח ןייק ןקעוו וצ טינ ידכ ,רעדורעג ןָא ,ליטש .טערומכעגנָא ךיז

 עקירעביא יד .ןיירַא טעװ ןיא טזָאלעג גנוליײטּפֶא עניילק ַא לייוורעד ךיז

 טָאה גָאטרַאפ זיב .ףירגנָא ןַא ןופ לַאפ ןרַאפ גנוקעד סלַא ןבילבעג ןענייז

 ןייק זייווסעקּפורג ןעלקעּפרעבירַא ךיז טפרַאדעג ןָאילַאטַאב רעצנַאנ 'רעד

 | .ָאראטנאמ

 ךיז טָאה םלוע רענעבילבענרעביא רעד .טכַאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס

 גנונערפיוא יד .רעבָא .ןפָאלש טריבורּפ ןוא סעקעד יד ןיא טיירדעגנייא

 טָאה .רעפרַאװנליװק ןופ יירעסיש ַא .ןרעוו טלמירדנַא טזָאלעג טינ טָאה

 ןעוועג ,{ָאא םורא .ָאכע ןַא יװ ןטָאשעצ ךיז ןוא טייוו רעד ןיא טכליהעגּפָא

 .לטעטש ןטנעָאנ ןיא טלקניפעג ןבָאה ךעלרעייפ ענלצנייא רָאנ ,רעטסניפ

 לָאז עּפורג עטייווצ יד ידכ ,ןטרָאד ןופ הילש א ףיוא טרַאװעג טָאה ןעמ

 טרעטנענרעד ךיז טירט עקיטסַאה ןבָאה גנולצולּפ .ןיירַא געוו ןיא ןזָאל ךיז

 .-יוא יד טציּפשעגנָא ןוא ןָאטענ בייח ַא ךדיז ןבָאה עלַא .גרַאב ןֹופ סנסופוצ

 ןעירשעגסיוא ןוא ןרענָאיצילימ עבעלטע ןפָאלעגנָא ןענייז ןטנוא ןופ .ןרע

 : לוק ןייא ןיא
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 ! ָארָאטנַאמ טּפַאכרַאפ ןבָאה ןטסישַאפ יד --
 ? טסייה סָאװ ?ןעוו ---
 : ןפורענוצ םיא ןוא עמיטש סעקרעמש טנעקרעד טָאה ןועמש
 : ? ןעשעג זיא סָאװ --
 ןזיוַאב ךָאנ טָאה גנולייטּפָא רעזדנוא ןופ לייט ַא !טיג סייוו'כ --

 -ַארג ןענייז ןטסישַאפ יד רעבא .טייז רעדנַא רעד ףיוא ןּפַאכוצרעבירַא ךיז
 ןופ רעיופ' ןרעטנוא קירב יד ןעמונעג ןבָאה ןוא לטעטש ןיא ןיידַא עד
 -עגכרודַא זיא דניקסיז ...ןרעקמוא טזומעג ךיז ןבָאה רימ .רעפראוונליוק
 טָאה טיוה עשיטניח ַא .ןליוק ןופ ןגער ַא ךרוד שממ ,רעטצע על רעד ןפָאל
 י | | /  !גנוי רעד ,ךיז ףיוא רע

 םייַב עטרַאק יד טכַאדטַאב רעדיוװ טָאה קעבעל טנַאדנַאמָאק רעד
 רעייז .ןטסישַאפ יד טרעגַאלעג ןבָאה טנרָאפ .לּפמעל-עגעשעק ַא ןופ ןייש
 -ַאב םעֹד ןרײנשוצּפָא ידכ ,ָארָאטנַאמ ןיא ןפירגעגנַא טָאה ?גילפ רעטכער
 -נעלשעג זיירק ןבלַאה ַא ןיא ךיז טָאה סקניל םירָאװ .גוצקיר םעד ןָאילַאט
 ןיא ךיז טניפעג טננעג רעד ןופ קירב עקיצנייא יד ןוא ךייס רעד טלג
 ןטלגנירעגמורא ןופ ןטימניא ןגעלעג דניצַא זיא ןָאילַאטַאב רעד .לטעטש
 ,זיירק

 יד .עיציזָאּפ רעד רעביא טיײרּפשרַאפ חעידי יד ךיז טָאה לענש ץילב
 .קינַאּפ א ןופ ןרָאװעג טּפַאכעגמורַא ןענייז ,ענירג יד רקיעב ,ןרענָאיצילימ
 ךס ַא .ןטלַאהוצנעמַאזוצ רעדָא ןקיאורַאב ֹוצ ייז ןעוועג ךעלנעמוא זיאי'ס
 ,עטלמוטעצ ןוא ןסקיב ערעייז טּפַאכעג ןבָאה ,ןעננורפשעגפיוא ןעניײיז
 עּפורג ןייא .רעה ןוא זיה ןפָאלעג תוללק רעליימ עלופ מימ ,עטנערעגפיוא
 / :ןעירשעגכָאנ ייז ןבָאה רעינַאּפש יד רעבָא .סקניל טזָאלעג ךיז טָאה

 ,..! ךייט רעד זיא טרָאד ?ןעד ןיהואוו ---
 ךיז טָאה סָאװ ,גרַאב ןפיוא ןרעטעלק טזָאלעג ךיז ןבָאה ערעדנא

 ןייטש עלייוו א ייז ןענייז ,ץיּפש םוצ קידנעמוק רעבָא .סטכער ןביוהעג
 סָאװ ,לָאט ןצנַאנ ןרעביא ,סטכער :ןעגנַאגעגקירוצ ךָאנדעד ןוא ןבילבעג
 ןעועג טייק רעגנַאל ַא ןיא ןענייז ןגיוא ערעייז רַאפ טנפעעג ךָיז טָאה
 | .טכַאװעג ןבָאה ןטסישַאפ יד .סרעטייש-רעייפ ןפרָאװעצ

 -יפימ עשינַאּפש יד רעהרַאפ ַא ףיוא ןָאטעג םענ ַא ןַאד טָאה ןעמ = |
 | | :טנגעג יד טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןרעגָאיצ

 ? ךייט ןרעביא ןקירב ערעדנַא ןייק ָאטינ --
 טייצ-רעטניוו רעבָא .ךעלקירב עניילק לָאמטּפָא ןעמ טגייל רעמוז ---

 .ּפָארַא םָארטש רעד ייז טגָארט
 ? ןייגכרוד טינ ןעמ ןעק סופוצ ןוא ---
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 .קימָארטש רעייז ןוא טלופרעביא רע זיא טציא .ןעמ ןעק רעמוז ---

 זיא ןָאילַאטַאב רעד .ךייט םוצ טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה הרירב תילב

 ןופ סעטַאשט וצ ,גנונעדרַאמוא ןיא ,רענעטָאשעצ א ןעגנאגעג דניצַא

 ערעיז טּפעלשעגטימ ןבָאה "?ןענאדעטעוו , יד .ןַאמ קיסיירד-קיצנאווצ

 וצ עּפורג ןֹופ ןפָאלעגמורַא זיא ןועמש .ןליוק ךעלטסעק ןוא רעפרַאװנליוק

 : טגָאזעגנָא טָאה ןוא עּפורג

 ? טרעה ריא !ןסקיב יד ןעמענטימ ---

 -גרעב רעביא רעטסניפ רעד ןיא טנַאּפשעג ןעמ טָאה העש עכעלטע

 ןלַאפעג ןענייז ךס א .ןכַארבעצ ןוא דימ ןעוועג ןענייז עֶלַא ,ןלָאט ןוא ךעלר

 -עדנַא .ןעלסקַא יד ףיוא ןּפעלשטימ טזומעג ייז טָאה ןעמ ןוא םיפ יד ןופ

 קידנעקגיה ןוא סעטסוק ןֹוא רענייטש ןָא טעשטעילַאקעצ .ךיז ןבָאה ער

 טעוװעריקרַאפ ךיז ,סיורָאפ ןפָאלעג ןענייז רעינַאּפש יד .טצכערקעגרעטנוא

 ןקידנעמורב א טרעהרעד ןעמ טָאה גנולצולּפ .סקניל לָאמַא סטכער לָאמַא

 ןשטנעמ יד ןבָאה תוחוכ עטצעל יד טימ .לַאפ-רעסַאװ ַא ןופ יו ,שיורעג

 וצ גנונעּפָאה רעקידנעילט רעד ןופ ןסיוטשעג ,סיורָאפ ןפיול טזָאלעג ךיז

 .קידב ַא ןעניפעג

 טָאה ךייט רעד .לָאט ןיא טגעװַאב ךיז טָאה םָארטש רעקידנסייר ַא

 ןייז ןיא טלניּפשענ ךיז טלָאװ טכַאנ יד יוװ ,ץרַאװש ןייז טימ טצנַאלגעג

 רעקימיוש ַא טימ טמיוזַאב ןעוועג גערב רעד זיא זייוורעטרע .ךַאלפרעביוא

 ןייק .רעמינּפ יד ןָאטעג טעלנ ַא טָאה טלעק עסַאנ ַא .ענַאיּפ רעסייוו

 ..טקרעמַאב טינ ץינורע ןיא ןעמ טָאה קירְב ַא ןופ םינמס

 סָאװ ,ןסולפוצ ריפ ענייז .ןסָאנעצ טיירכ ןעוועג טציא זיא ךייט רעד

 ךיז ןבָאה ,איִארַאנעּפ ןוא ָאקנַאלבָאסָאּפ ןופ טנגעג יד ןעמונעגמורַא ןבָאה

 עקידנסייר ןגָארטעגנָא ןוא סנגער-רעטניוו עננַאל יד ךרוד טליפעגנא

 זיא עלייוו ַא .טלַאק-זייא ןעוועג רעסַאװ סָאד זיא טכענ יד ןיא ,ןעמָארטש

 גנורּפש ַא עכעלטע ןבָאה ןַאד ;טקוקענמורַא ךיז ןוא ןענַאטשעג םלוע רעד

 : סיורָאפ ןָאטעג

 ןעמיוושרעביא ןריבורּפ ט'עמ

 ַא .רעסַאװ ןיא ןָאטעג ףרָאװ ןַא קיטייצכיילנ ךיז ןבָאה ןטָאי ןצפומ

 -עגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ּפעק ערעייז רָאנ ןעזעג ןעמ טָאה רעטעּפש עלייוו |

 ןבָאה סָאװ ,סמירֶא ערעייז ןוא ,ךַאלפרעביוא ןצרַאװש ןרעביא טצרַאטש

 -וילג א ןיא ןעמואוושעג טינ רעמ ייז ןענייז דלַאב .טגעװַאב קיטסַאה ךיז

 עלַא .טייז א ןיא ,רעווק םָארטש ןכרוד ןרָאװעג ןגָארטשנ רָאנ ,עיניל רעכ
 ןסיברַאפ ןבָאח סָאװ ,סמירָא יד טכוזענ קערש טימ ןבָאה גערב ןופ ןניוא
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 -רַאפ ןיא ןדנואוושרַאּפ ןענַיז ּפעק עכעלטע .סעילַאװכ יד טימ טפמעקעג

 ןעיירשעג עטלפייווצרַאפ ;טכיוטעגפיוא דעדיװ ןבָאה ןוא רעליימ עטמיוש
 | יי יי :טכליהעגּפָא- ןבָאה

 - . ...! טעװעטַאר ...!טעװעטַאר ---
 ץלַא זיא ,,רעסַאװ ןרעביא טגעװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ּפעק לָאצ יד ןוא

 ןגייטשסיוא רעּפרעק עכעלטע ןעזרעד ןעמ טָאה ךעלדנע .ןרָאװעג רענעלק

 | .גערב ןקידרעביאנגעק ןפיוא
 -ַאב ןוא ןעמיווש וצ טגַאװעג טינ רעמ ןבָאה ענעבילבעגרעביא יד }

 ייווצ ןיא .טלייטעצ ךיז טָאה ןעמ .גנַאנרעביא ןַא ןכוז וצ .רעטייוו ןסָאלש

 ןיא -- עטייווצ יד ןוא םָארטש ןטימ ןזָאלעגנ ךיז טָאה .ענייא :סעפוױג

 ןוא םַאזננַאפ טנַאּפשעג ןבָאה ןשטנעמ יד  .גנוטכיר- רעטרעקרַאֿפ - רעד
 -םורג עניילק ףיוא טרעטילּפשעצ .ךיז ייז ןבָאה זייווכעלסיב .קידוועגייװש

 ,ךיז רַאֿפ סעכעלטיא ,גנודניברַאפ ןָא טעשזדנַאלבעג ןבָאה סָאװ ,ךעלעק

 סעּפע טלָאװעג ןבָאה ייז .ןענועמש ןבעל טּפעלשעג ךיז טָאה ןַאמייד)

 -רעוו ןייק ןענופענ טינ ןוא ,טומ ןבענוצ ךיז ,ןטייווצ םעד רענייא - ןנָאז

 -מורַא ייז טָאה רעכלעוו ,עקרעמש ןפָאלעגנָא ןטניה ןופ זיא ָאד רָאנ ,רעט
 טימ ןבָאה שטָאכ טעװ רע סָאװ ,טיירפרעד קרַאטש ךיז טָאה ןוא ,טכוזעג
 ,.ןדערוצסיוא- מרָאװ א .ןעמעוו

 טָאה -- !טכירעג טינ רֶאנ ךיז ךיא בָאה קסע ַאזַא ףיוא ,ריא טעז --+

 סָאד ...?ןעקנירטרעד ךיז עינַאּפש ןייק שזַא ןרָאפ --- ןביוהעגנָא ךיילג רע
 ! םייהרעדניא זדנוא ייב ןָאט טנעקעג ךָאד ךיא בָאה עבלעז

 .ןַאמייר טקידנוקרעד ךיז טָאה --- ?ךייט ַא ךייא ייב ןעד ןַארַאפ --- |

 -ךנוא ייב ךיז טָאה טָא ?סָאװ זיא ,ךייט ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ןוא == }
 ,.בוטש ןטימניא לדיימ ַא ןעקנורטרעד לָאמַא עװטַאּפערָאק ערעכ ןכש רעז

 , : ..? ןעקנורטרעד ?בוטש ןטימניא --!

 טָאה רעטסוש רעד ערעב ןכש רעזדנוא :ױזַא ןעוועג זיא השעמ יד ---
 "נוא רענייא ,טינ ערה ןיע ןייק סרעקיּפ ףלעווצ ,רעדניק ףלעווצ טָאהעג

 ןטייל ייב יו סיורג ױזַא ןעוועג ?סיש-סע ןַא ןערעב ייב זיא ,ןרעדנַא ןרעט

 טַאהעג טָאהימ ןעוו ,לָאמנייא ןוא ....!ןקעב רעצנַאג ַא --- 5סיש-שַאװ .ַא|

 טָאה ,בוטש ןיא ןעווענ טינ עדַארנ זיא רענייק ןוא ערעשטעיוו וצ טיידנענ

 זיא ,שיט ןפַיוא טעּפַארדענּפױרַא ךיז ,עלעשטייח ,עלעדיימ עטסנעלק סָאד
 ןעקנורטרעד ךִיז --- קסַארט ןיד ךורב ןוא קינּפורק ?לסיש ןיא ןלַאפעגנניײרַא

 ! טיוט ףיוא

 ןביולג טלָאװעג טינ ץְלַא ןַאמייר טָאה -- ?עקרעמש :,וטסדער סָאו-- - }
 ? קינּפורק ?סיש ַא ןיא ---
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 ןבש רעזדנוא ייב זַא ,ןייז ןסיוו טספרַאד ?טינ טעּפע סָאװרַאפ ---

 ןופ ,קיגּפורק ןרעטיש רָאנ יא טכָאקעג ןעמ טָאה רעטסוש םעד ערעב

 רֶאּפ ַא טקַארבעגניירַא אי טרָאד ןעמ טָאה רעמַאט ןוא .דעטַאװ ןטסנייר

 וח רֿפירַאנ יו יוזא ןרָאװעג ןכַארקעצ דלַאב ייז ןענייז ,סעילפַאטרַאק

 נ !? רעליימ ףלעווצ | ןענעמרָאקנָא טימ סעּפע ךיז טסליּפש

 -רעמש .ךיז טָאה ,לָאמַאטימ ,קידנגייווש טנַאּפשעג ייז ןבָאה עלייוו ַא |

 י : - :טנַאמרעד סעּפע עק

 ןעוועג . ..ןעקנורטרעד ךיז טָאה יז זַא ,רעכיז ןצנַאנניא טינ ןיביכ =

 -עגּפָא קרַאטש ױזַא ךיז יז טָאה סָאד זַא ,טהנעטעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 עסייורג ַא 8 ןעד| ריד זיא סָאװ רעבָא .ןברָאטשעג ןופרעד זיא יז זַא ,טירב

 6 6 שי ? הנימ-אקֿפנ

 רעטערב ןענופעג עּפורג ןייא טָאה ןעשזדנַאלב העש עכעלטע ךָאנ = !

 יז .גערב ןפיוא ןפרָאװענסױרַא ןבָאה םעילַאװכ יד סָאװ ,ךעלגנערד ןוא

 -רָאל עטּפַאלקעצ רעדָא קירב ןטרעטשעצ ַא ןופ טמַאטשעג תועמשמ ןבָאה

 לָאצ ערעסערגיַא טלמַאזרַאפ זייווכעלסיב ךיז ןבָאה ץליהעג םעד םורָא ,םעק

 ןוא ןעלטרַאג ענרעדעל טימ רעטערב יד ןדנובעגפיונוצ טָאה ןעמ .ןשטנעמ

 "דנעצ .ַא .ןירַא רעסַאװ ןיא טזָאלעגּפָארַא ייז ןוא קעז-קור ןֹופ סעקסַאּפ

 רעד ףיוא ןכָארקעגפױרַא ןענייז טנעה יד ןיא ךעלגנערד טימ ןשטנעמ קיל

 7 .גערב ןופ טּפוטשענּפָא טָאה ןעמ סָאװ ,עווטארט

 עקירעביא .יד -ןעמענ ןעמוק רימ ןלעװ ,ןעננילעג טעװ סע ביוא ---

 .שיזיוצנַארפ ףיוא טרעכיזרַאפ רענייא טָאה ---

 ןבָאה ןשטנעמ} יד .ךעלעמַאּפ ןעמואוושעג עװטַארט יד זיא תליחת

 עצנַאג יד םימ ןסיוטשעג ןוא ךעלגנערד יד טימ טנורג םעד טּפַאטרעד

 ןָאטעג ּפעלש ַא דלַאב טָאה םָארטש רעד רעבָא ,ןדָאב ןטסעפ ןיא תוחוכ

 גערב ןופ .סעילַאװכ יד ןופ תושר ןיא ןבעגענרעביא יז ןוא ,עוטַארט יד

 -יוש רעביא ּפָארַא-ףױרַא ךיז טביוה ,ךיז טעדיוה יז יװ ןעזעג ןעמ טָאה

 .ןטייווצ םוצ גערב ןייא ןופ ןגַאז-ניז ןיא ךיז טפרַאװ ןוא ךעלגרעב עקימ

 .עלייוו ַא טָאה .,?בריוועג ןקידנשיור ַא ןיא ןלַאפעגניירַא יז זיא גנולצולּפ

 יי ר ,טרעקענרעביא ךיז ןוא טרָא ןייא ףיוא טזיירקעג

 רעד ןופ טייקליטש יד ןטינשעגכרוד ןבָאה ןעיירשעג עטלפייװצראפ|

 ןטימי טלגנַארעג ךוז ןבָאה סָאװ ,סיפ ןוא טנעה ןעזעג טָאה ןעמ ;טכאנ

 -נייאי ןענייז ןוא ןזָאלענרעטנורַא ךיז ,טכיוטעגפיוא ןבָאה ּפעק .םָארטש

 םעד טכיירגרעד טָאה רענייא רָאנ .רעסַאװ ןרעטנוא ןדנואוושרַאפ ןייווקיצ

 רעטערב ענלצנייא .ןעמוקוצקירוצ ןזיװַאב ןבָאה ייווצ ןוא גערב ןרעדנַא
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 יד רעביא ךעלדנעּפש יװ ןגָארטעג ךיז ןבָאה עוטַארט רענעסידעצ רעד ןופ
 .טייוו ןקימיוש םעד ןיא ןרָאװעג םלענ ןוא סעילַאװכ עקידנגָאי

 עניילק- ַא ,ןסקַאװעג ןענייז טייקנגָאלשרעדינ ןוא טייקיטנעהּפָא יד
 -ַאֹּפ רעטלַא רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעמונְרַאפ טציא ךיז טָאה עקּפורג

 -יל עשיטסישַאּפ יד ןשיווצ ןענעבנגוצכרוד ךיז טּפָאהעג ןבָאה ייז .עיציז
 טימ ןרָאװעג טייזראפ זיא ךייט ןופ גערב רעד ,לנילפ ןטכער ןופ סעינ
 ןבילבעג ןענייז ןוא ,טַאהעג טינ תוחוכ ןייק רעמ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 יד ךיוא לייוו ,טזָאלעגרעביא ייז טָאה ןעמ .טיוט ןפיוא קידנטרַאװ ,ןגיל
 ךיז ןלעוו ייז יצ ,טסואווענ טינ ןוא סיפ יד טּפעלשעג םיוק ןבָאה עטנוזעג
 זַא ,טסואוועגנ טָאה ןעמ .זיירק ןטרעגַאלַאב ןופ ןגירקסיורַא זיא טינ ןעוו
 עכעלקערש טימ טקינייּפעג ןרעוו ,טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןיירא ןלַאפ סָאװ יד
 -עגפיוא יד .טיוט ןפיוא ןטעברעד טינ ןַאד ךיז ןעק ןעמ זַא ןוא ,םירוסי
 ןטימ ןניוצעג רעטייו רעבירעד טָאה ענַאװַארַאק ענעטָאשעצ עטזייל
 .  ,םָארטש

 טָאה ןועמש .ןלַאפעגמוא גנולצולּפ ןַאמייר זיא טכַאנ רעבלַאה םורָא
 ןריר ךיז טלָאװעג טינ טָאה רענעי רעבָא ,טנעה יד ייב טּפַאכעגנָא םיא

 | / ;טרָא ןופ
 .טנָאזעג ןסָאלשטנַא רע טָאה --- !רעטייוו טינ ייג'כ ---
 .רעכַאלפ ךייט רעד רשפא טרעוו רעטייוו ?סיבַא !םֹוק ---

 ! ןפָאלש ברַאטש ךיא .ןלַא טייג ---

 םיא טָאה עקרעמש ןוא טזָאלענּפָא טינ םיא ןבָאה הרבח יד רעבָא
 | : רסומ עיצרַאּפ א טגנַאלרעד

 -ַאב ייז ןבָאה ,םירצמ ןופ סױרַא ןענייז ןדִיי יד ןעוו ,רענייא רַאנ ---
 | .. דייט ?קיטש א רָאנ ןייגכרוד {פרַאד רימ ןוא ,םי ַא ןייגכרוד טפרַאד

 טנַאּפשעג םַאזננַאל ןוא טלאװעג רעביא ןביוהענפיוא םיא ןבָאה ייז
 רעד אוו ,לָאט א טכיירגרעד ייז ןבָאה םורַא חעש עכעלטע ןיא .רעטייוו
 -עג ןוא רעסַאװ ןיא ןיירַא זיא ןועמש .ןסָאגעצ טיירב ןעוועג זיא ךייט
 ןייא טימ קידנּפַאט ,קיטביזרָאפ טזײרּפשעג טָאה רע .טנורג םעד ןטסָאמ
 טכיירגרעד רעסַאװ סָאד טָאה ךייט ןטימ ןזיב .ךיז רַאפ ןדָאב םעד סופ
 טוָאלענּפָארַא טנורג רעד ךיז טָאה לָאמַאטימ רעבָא .ןדנעל ענייז רָאנ
 רעטנוא ןופ ןדנואוושרַאֿפ רע זיא רעטייוו טירט עכעלטע ןוא קימָארטש

 : | ,סיפ יד
 -רעביא ָאד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .טרעקענמוא ךיז טָאה ןועמש

 -יילב א טליפעג ןוא למערד א טּפַאכעג לייוורעד טָאה ןַאמייר .ןעמיוושוצ
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 סאו ,ןרעה טלאוועג טינ וליפַא טָאה רע .םירבא עלַא ןיא טייקרעווש ענע

 ,םיא וצ טדעד ןעמ
 ןזיוועגנֶא דייהרענעפַאלשרַאפ רע טָאה --- גָאט ןרעוו טעוװ דלַאב ---

 ! רעבירַא ריא טמיווש --- טנַאזירָאה ןפיוא סָאװ ,טײקסַאלב רעד ףיוא

 ךלַאב ייז טעװ טכַאנ יד .גָאט ףיוא ןעיורג ןביוהעגנָא תמאב טָאהס/

 ןועמש ןוא עקרעמש .רעריּפשסיוא עשיטסישַאפ יד ןופ ןציש טינ רעמ
 ןבָאה רעדיילק יד .טלעק ןופ טרעטיצעג ןוא טעקַאנ ןָאטעגסיױא ךיז ןֿבָאה

 ןרעביא ןדנובעגנָא ןועמש טָאװ רעװלָאװער ןייז רָאנ .טזָאלעגרעביא ייֵז

 -סיגנַאלַאפ א ןופ טנָארפ רערידדַאמ ןפיוא ןעמונענוצ םיא טָאה רע ,ּפָאק

 .ּפָאק ןיא ;:יוא ןא יו טיהענּפָא םיא ןוא ריציפֶא ןשיט

 ַא טקערטשעגסיוא ןוא הרבה עטעקַאנ יד טכַארטַאב טָאה ןאמייר
 י | | : טנַאה

 .ןטעבעג ליטש רע טָאה -- !ילכ ןייד ּפֶא רימ לעטש ---|

 סָאװ וצ ןענַאטשרַאפ טָאה רע .טלקנעווקעג עלייוו ַא ךיז טָאה ןועמש
 ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנירַא רעדייא רעפעב -- .רעוועג סָאד טעב ןַאמייר

 .םעד ןענַאמייר טננַאלרעד ןוא ןסָאלשַאב לענש רע טָאה -- !ןרָאמ יד

 .רעװלָאװער םענעדָאלעגנָא

 -ייר טקעדענוצ ךָאנ טָאה עקרעמש .טנעה יד טקירדעג ךיז ןבָאה יז

 :עצײלּפ ןיא ןָאטעג שטַאּפ א םיא ןוא לטנַאמ ןייז טימ ןענַאמ

 ..!!טלעװ רענעי ףיוא ןעזרעדיוו םוצ ---

 רעדנַא רעד ףיוא קידנעײגסױרַא .טלַאק זייא ןעוועג זיא רעסַאװ סָאד

 ַא ןֵא ןָאצ ַא טּפַאלקענ ןוא בייל ןצנַאנ ןפיוא טדעטיצענ ייז ןבאה טייז

 רעד רעבָא .ןעמירַאװרעד וצ ךיז ידכ ,ןפיול טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז ,ןָאצ
 םרעּפרעק עסַאנ יד ןטינשעג קידתונמחרמוא טָאה טניוו רעקיטסָארּפ

 ,עציילּפ רעד רעביא ןסימשעג ךיז ןוא רעטיר !עגנאל ןענופעג טָאה עקרעמש |
 .ןסַאּפ עטיור טימ ןרָאװעג טקעדַאב ןיא סָאװ

 ?עקַאמסעג ךיז רע טָאה -- !לּפערט ןטסכעה ןפיוא רָאכ ןיא יו ---

 !? ערַאּפ ?סיבַא רָאנ ןעמ טמענ ואוו --- טעוו
 -ַאב ןופ ענענורטנַא ערעדנַא ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ייז ןבָאה געוו .ןפיוא

 ןבָאה ןעמַאזוצ .רעדלעפ יד ןיא טעקנַאלבעגמורַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןָאילַאט

 -ַאב ןוא טרישרַאמ ייז ןבָאה טכַאנַאב .תעל-תעמ יירד טעשזדנַאלבעג ייז
 ןעוועג זיא טנגעג יד .ןלייה ןוא דעבירנ יד ןיא ןטלַאהאבסױא ךיז גָאט
 עטעקַאנ יד ןוא ,סעקדעיװזַאר ןוא סנטסָאֿפרָאפ עשיטסישַאפ טימ ?ופ

 -עג ייז ואוו רעמ קידנסיוו טינ .ןענעקרעד וצ טכייל ןעוועג זיא ןשטנַעמ |
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 ,ךעלפרעד יד ןיא ןײגוצנײרַא טיורטעג םינ ךיוא ךיז ייז ןבָאה ,ךיז ןעניפ
 טָאה ךייט ןופ םָארטש רעד רָאנ .געװ ןפיוא ןּפָארטעג ןבָאה ייז סָאװ
 יב .ןעמענ ןפרַאד ייז סָאװ ,גנוטכיר יד ןזיוועגנָא

 רעד ףיוא ייז ןענייז ןטעלעקס יד יו עטרענַאמעגסיֹוא ןוא עקירעגנוה
 יי -.רַאכודנַא ןייק ןעמּוקעגנָא טכַאנ רעט רעֶפ

 נָא ,ןַאמ ריפ-ייױד וצ ,םעקּפורג .עניילק ןענייז םיוא גָאט ןייא גָאט
 עטייוו ןיא ןכָאדקרַאפ ךייט םעד ךרוד ןענייז ךס ַא .רַאכוְדנַא ןייק ןעמוקעג
 -אפ יד טעבננענכרוד ךיז ןבָאה ךס ַא ;ןעַאכ ץניװָארּפ רעד ןופ רעפרעד
 ןוא ַאטרָאהַאליװ ןופ טנגעג רעד וצ .ןגָאלשרעד ךיז ןוא סעיניל עשיטסיׂש
 יי - .ָאקנַאלבָאסָאפ זיב שזַא

 ןוא טרע גוה ריפ ןופ .ןעמוקעגקירוצ טינ ןיא טייהרעמ יד רעבָא = |
 טעוװעטַארעג ךיז ןבָאה ,ןָאילַאטַאב ןטימ סױרַא ןענייז סָאוו ,ןַאמ .קיצכַא
 -ענסיוא .ךייט ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענייז עקירעביא יד ,קיצכַא
 ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד רעדָא טלעק ןוא רעגנוח ןופ געוו ןיא ןברָאטש
 -מורַא ןרעביא ,דגַאיז ןשטנעמ ףיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ . ,ןטסישַאפ יד
 | | .ןייפּפ ןטלננירעג

 .עקיליֹוויירפ עיינ ךרור :ראוועג טצנעגרעד זיא ןָאילַאטַאב רעד ||
 ייֵז .טנַארפ ןרַאפ קיאעפמוא ןעוועג ! קילייווטייצ ןענייז עטלַא יד רעבָא
 טָאה טנַארפ רעריווטעי .טריזילַארָאמעד ןוא ןגָאלשרעדינ ןעוועג ןענייז
 -עג זיא ןָאילַאטַאב רעד .עקטסַאּפ-זיימ ַא יו ןגיוא ערעייז ןיא ןעזעגסיוא
 -ןבעל יד ןוא לטעטש רעזולַאדנַא ,ןיילק ַא ןיא ןרַּפֶא ףיוא .ןרָאװעג טקיש
 -ישרַאֿפ וצ ןרָאװעג טלייטענוצ ןענייז עיצידעּפסקע רעד ןופ ענעבילבעג
 רעד ןופ ןרַאטינַאס ,ןטסינָאפעלעט ,בַאטש םייב סנטטָאּפ :ןטעברַא ענעד
 | | | - .ןטסניד-ץנעדנעטניא ןוא עיניל רעטייווצ

 ןבָאה ,ןבילברַאפ ןענייז עטלייצעג רַאנ עכלעוו ןופ "ןענַארעטעװ,, יד
 -ירב רעטלַא רעד וצ ןקישּפָא ייז לֶאְז ןעמ ,עטיב א טימ טעדנעװעג ךיז
 וצ ןרעהענ וצ דובכ רעניילק ןייק ןעוװעג טינ ןזיא'ס םירָאוװ .עדַאג
 ןיא ןוא ?ָאּפמַאק לעד ַאסַאק , ייב טפמעקעג ןיוש טָאה סָאװ ,גנולײטּפָא ןַא
 ד . : -ורּפֶא ןיא ןרָאפעגטימ ייז ןענייז ןעוו סָאװ זיב .דירדַאמ ןופ טעטשרָאפ יד

 . ' : יה ה | ' ,לטעטש /
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 -עיצעּפס םוש ןייק ןיא טרישזַאגנַא טינ לייוורעד ךיז טָאה דניקסיז

 שריסערעטניא ךיז טָאה ,בַאטש ןיא ןעמוקניירַא טנעלפ רע .טעברַא רעל
 רַאפ גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא לָאז ןעמ טניילעגרָאפ ,טעברַא-רוטלוק רעד טימ

 52 ףוס .ךיק ןיא רעייננייא רעטפָא ןַא ןעוועג זיא ןוא ןרענַאיציליֿמ יד

 רע טסייה'ס ,טרָאּפטנַארט ןופ ףעש םַא ןרָאװעג טדינימָאנ רע זיא פוס

 רעד סָאװ ,ןענָאימַאק ןוא סָאטיױא יד ףיוא ןבעג גנוטכָא טפרַאדַאב טָאה |
 -סיוא טינ לֶאֹז ןיזנעב רעד זַא ,ןגרָאז ןוא ,טפַאשעננייא טָאה ןָאילַאטַאב

 | | .ןרעוו טעװעלכַאטרַאפ טינ ןוא ןלעפ

 ַא .טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעג ךיז רע טָאה םזַאיזוטנע סיורג טֹומ

 -רַאפ יד ןיא טריטנעירָא לענש ךיז רע טָאה רעשיגרענע ןוא רעקידוועריר
 ןייק גנַאל טינ זיב טאה רע עכלעוו ןופ ,ןטפעשענ-טרָאּפטנַארט עטרעטנָאלּפ

 ןריקסיפנָאק ןעק ןעמ רָאנ ואוו ,טקעמשרעד טָאה רע .טַאהעג טינ גנֹונַא
 ןופ שזַארַאנ ןיא טּפעלשעג רע טָאה ץלַא ןוא ,ןגָאװ ַא רעדָא ןָאימַאק ַא

 "סעקרַאמ ,, עלעסעב יד ףיוא ןעוועג ףרַאש רע ןיא לעיצעּפס .,ןָאילַאטַאב
 יו ןסקַאװעג ךיוא זיא ?מיוב ןוא ןיזנעב ןופ קָאטס רעד ..בַאטש ןרַאפ

 | | ,ןווייח ףיוא !
 ןרידנַאמָאק וצ ףיוא טמַא ןייז טצונעגסיוא רע טָאה רקיעב רעבָא = |
 ןָא זייודניק ןופ זיא רע סָאװ רַאּפרעד עקַאט .ןלעּפַאב ןבעגסורַא ןוא
 רעדעי סָאװ ,ערעטלע ןופ תורצ ןענַאטשעגסיױא .זיא ,טקירדרעטנוא ןעוועג

 דבכמ ןֹוא רסומ ןנָאז וצ םיא בוח ןייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה ייז ןופ רענייא

 ןוא טהלועאב טליפעג ןרָאי טניז ךיז טָאה רע לייוו ,די תנתמ טיִמ ןייז
 ןופ רע טָאה ,שנַאװער ַא ףיוא גנונעּפָאה יד ןצרַאה ןיא ףיט טעװָאכעג

 .ןצנַאג ַא .ןלעפַאב ןבענֹוצסױרַא ןוא ןרידנַאמָאק וצ טַאהעג ביל ןָא דימת
 ,טלמרומענ ןוא טמורבעג טָאה ,שזַארַאנ ןרעביא ןפָאלעגמורַא רע זיא גָאט
 -םושט עטיור ןייז .ןשטנעמ ענייז טימ טנירקעגמורַא ךיז ןוא תוצע ןבענעג
 עטיירב ענייז ןוא ַאה-וח ןקיזָאד ןיא טנערבעג רעקימאלפ ךָאנ טָאה עניר

 -נַאל א ךָאנ עשטאילק רעטציחעצ ַא ייב יו ,טעקשרָאפעג ןבָאה רעכעלזָאנ

 | | | ,ּפָאלַאג ןג

 -רעמש לָאמנייא קידנפערט ןוא טעברַא ןייז טימ טריצלָאטש טָאה רע

 | : ןדלָאמעג ךעלרעייפ םיא רע טָאה ,קנעש ַא ןיא ןעק
 !"עיניל , רעד ןיא טינ רעמ ןיוש ייג ךיא ,טסייוו וד --| |

 | ? םוחי רעד ריד טימ ָאד זיא סָאװ ---
 !עיניל רעד ןיא טינ ןעייג ןשטנעמ-סבַאטש ---
 : תוכיראב טרעלקרעד םיא רע טָאה ךיילג עקַאט ןוא



 !רעטילימ ןיא ךאז עטסקיטכיוו יד טרָאּפסנַארט זיא ןטייצ עקיטנייה
 ,שרעדנַא-ץיגרע ןריקַאטַא רָאג ןעמ ףרַאד ןגרָאמ ןוא ָאד טנייה וטסיב טָא
 ןיא טרָאּפסנַארט ןָא זַא ,ריד גָאז'כ ...ןענָאימַאק עטוג ןָא ךיז ריר ייג ןוא
 | !!ייא ןזָאלבענסיוא ןא טרעװ עיגעטַארטס עצנַאג יד

 -רַאפ סָאװ:ּפַאנק רע טָאה ןרָאטַאמ ןוא קינַאכעמ ןופ םינינע ןיא
 ןפוא םושכ ןוא העד ַא ןגָאז טלָאװעג רע טָאה ָאד ךיוא רעבָא .ןענַאטש
 -עמ ןוא ןרעפָאש יד ןופ ןעגנוניימ עשינעמכַאפ יד ןבעגכָאנ טלָאװעג םינ
 םיא ןשיוװצ ןטקילפנַאק ערעטפָא ץלַא ןכָארבעגסיױא ןענייז סע .רעקינַאכ
 רעד ןטילעג ןטסיימַא טָאה ןעיירעגירק עקיזָאד יד ןופ .ןשטנעמ ענייז ןוא
 ןביוהעגנָא ,טיעכהל ֹוצ ףיוא ןדניקסיז ,טָאה הרבח יד סָאװ ,טרָאּפסנַארט
 רענניפ יד ןשיווצ ןענורעגסיוא זיא ףָאטש-ןערב רעד ,ןקיסעלכַאנרַאפ וצ
 .תועיסנ עקידנעגנירד ראפ ןיזנעב ןלעפוצסיוא ןביוהעגנָא טָאה סע ןוא
 .ןשוַארַאג יד ןיא טקידעשעצ ןבילבעג ןייטש ןענייז סנגָאװ ךס ַא

 ןבָאה יטיײל-טרָאּפסנַארט עלַא .טשימעגניירַא ךיז טָאה בַאמש רעד
 טמא ןייז ןופ ןרָאװעג טצעזענּפָארַא זיא רע .ןדניקסיז ףיוא ןטָאשעג

 טײרדעגמורַא ךיז ןוא טעברַא ןָא ןבילבענ רע זיא טייצ לקיטש ַא
 -עגנָא רע טָאה לעיצעּפס .ןכיק יד ןיא ןוא בַאטש ןופ ןרָאדירָאק יד ןיא
 יד טסייה'ס ,"ָארויב ןטייווצ , ןופ ןטעברַא יד ןיא ןקעמשוצניירַא ןביוה
 -רטנָאק ןוא לָארטנַאק , טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,בַאטש ,ןופ גנולייטּפָא
 ןעמ} ;טעברַא רעקיזָאד רעד וצ ןגיוצעג קרַאטש םיא טָאה סע ."שזַאנָאיּפש
 טייג ןעמ ןוא ןָאנ יד ןיירַא םוטעמוא טקעטש ןעמ ,טשרָאפ ןעמ ,,טּפַאנש -

 -יניילק א .תודוס טימ ןדָאלעגנָא קידנעטש ,ענימ רעבושח ַא טימ םורַא
 וטספראד ףעש םענענייא םעד וליפַא ...!"ָארויב עטייווצ, ,םעּפע טייק
 / !..  ןרינָאיּפשכָאנ

 שיפ ַא יו ןגעװַאב ךיז רע טעוװ טרָאד זא ,שוחב טליפעג טָאה רע
 ןיא ןעזעג וליפַא ןיוש רע טָאה ,רוטַאנ רעד ןופ ּפָאק-ץיה ַא ,רעסַאװ ןיא
 ןיוש "טעברַא , רע זַא ,ןעקרעמש רַאפ טױרטרַאּפנָא ךיז ןוא דירי ַא ?מיה
 : ןטרָאד

 -עג םיא רע טָאה -- +?ָארויב ןטייווצ , ןטימ סעּפע ךיז טסליּפש ---|

 סָאװ ,טַאדלָאס רעטסָארּפ ַא םעּפע טשינ ריד זיא'ס -- ןײטשרַאפ וצ ןבעג
 -ייא רערעזדנוא ...!לבוי א ןיא לָאמנייא טסישַאפ ַא טעגרזרעד ןוא טסיש
 םַאלק ןייא טימ ּפֶא רע טשיוװ ,אנוש ןופ ןַאלּפ םעד טקעדטנַא רע זא ,רענ

 עיזיוויד עצנַאנ א עקַאט לָאמַא ןוא ...!דרע רעד ןופ עדַאנירב עצנַאג ַא
 | ..! ךיוא
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 ןביוהוצנֶא ןעוועג טרעשַאב טינ ךָאנ טלָאמעד םינּפַא םיא זיא'ס

 ןוא ןחמוא ןַא ןפרָאװעג םיא ףיוא טָאה ףעש רעד .עדעירַאק עקיזָאד יד

 ןיא זָאנ יד טקעטשעגניירַא טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ןעוועג חלשמ םיא

 : טסיירטעג ךיז ןוא ךיז ייב ןלַאפעגּפָארַא טינ זיא +ניקסיז .טמַא ןייז

 ןוא רעקַאנק רעד רע זיא טנייחה !טייצ-המחלמ זיא'ס ,השקשינ ---

 : י .לוייטש יד רימ ייב ןצוּפ רשפא רע טעוו ןגרָאמ

 -נייא םיא טָאה ,טסַאּפ ןוא טסוּפ טײרדעגמודַא ךיז טָאה רע יװ ױזַא

 ןפיוקוצנייא העיסנ ַא ףיוא ןעמונעגטימ טנעדנעטניא-סבַאטש רעד לָאמ

 ןזיװעגסױרַא ךיילג ךיז טָאה דניקסיז .רעפרעד עקימורַא יד ןיא גרַאװנסע

 -פיוא ייז ,םירעיוּפ יד טימ טחנעטעגנייא טָאה רע :רחוס ןקיפיפ ַא רַאפ

 טסואוועג ,דנַאלרעטַאפ ןוא טייהיירפ רעד רַאפ ןטכילפ ערעייז טרעלקענ

 ױקַאבסױרַא ןוא ,טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ,טרָאװ ףרַאש ַא ןגָאזוצנײרַא

 ךיוא .ןענייו עטסטלע ןוא ןטשרואו עטסעב יד קיליב טָאּפש רַאפ ןעמ

 ןוא ,טפיוקעגנייא רע טָאה סעקילָארק עקידלכאמ ןוא סעקטאשטרוק עננוי

 םייב הליכַא יד זַא ,רעטסנעפ עכיוה יד ןיא טליפרעד ןעמ טָאה ךיג רָאנ

 .טרעסעברַאפ קרַאטש רָאנ ךיז טָאה שיט-בַאטש
 רעסַאװ ןוא רערַאבטכורפ א ןעוועג זיא טנגעג רעד ןיא ןדָאב רעד

 טלגנירעגמורַא ןבָאה סעיצַאטנַאלּפ-ןטריבלייא עקיזיר .עפשב ןעוועג זיא

 "ילעב יד טרָאד ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ןוא רעפרעד יד

 יד ֹוצ ייס למיוב רעייז קידנפיוקרַאפ ,דלָאנ טרַאשענ םיצירּפ ןוא ןיפונ

 טנגעג רענעי ןיא ןענייז םע .רעדנע?ננע ןוא ןזיױצנַארּפ יד וצ ייס ,ןשטייד

 ,דרע ענעגייא טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ עכייר ךס ַא ןעמוקענפיוא

 רעדעס ןשיװצ ,סעליוו ןיא טניואוועג ןוא רעטעברַא-דנַאֿל טקיטפעשַאב

 | | .רענטרעגנייוו ןוא

 לָאמניײא .טנגענ רער ןיא תועיסנ יד ןעמוקַאב ביל טָאה דניקסיז

 טייקליטש ַא טשרעהעג טָאה'ס ואוו ,ףרָאד א ןיא ןלַאטעגנירַא רע זיא

 -על ןייק ןוא ןּפֶא ןענַאטשעג ןענייז רעיוט ןוא ריט .תורבקח-תיב ַא ןופ

 נָא םיא טָאה תליחת .ןעזעגנָא טינ ןגיוא יד רַאפ ןעמ טָאה שפנ ןקידעב

 .בושי ןטפושיכרַאפ ַא ןיא ןענופעג ךיז טלָאװ רע יו ,המיא ןַא טּפַאכעג

 לָאמַא ןבָאה טרָאד זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה רעפָאש רעשינַאּפש רעד רעבָא

 -עצ יַאדװַא ךיז ןענייז סָאװ ,ןפונ-ילעב עכייר ןוא ןרָאטַאטנַאלּפ טניואוועג

 .עיצולָאװער רעד רַאפ קערש ןיא ןפָאל

 ,םעליוו יד רעביא ריצַאּפש א ףיוא טזָאלענ ךיז רע טָאה ךעלטימענ

 -רעדליג :עלהשעמ ַא ןופ ןצַאלַאּפ עטרעבױצַאב יװ ןעזענסיוא ןבָאה סָאוו
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 ןרָאמָאק יד ,ןטעפוב ןיא טצנַאלנעג ןֿבָאה רישעג ענרעבליז ןוא םילכ ענ
 -נַאהעג ןענייז סעפַאש יד ןיא ;שעװ ענעדייז טימ טליפעגנא ןעוועג ןענייז
 ,ענירג טרירעמיש ןבָאה ןטעב עטיירב ףיוא ןוא רענוצנַא ענעלָאװ ןעג
 -קיצנוק ןגָארטעג ןוא ןציּפש טַאהעג ןבָאה רעכעלייל יד .סעקעד ענעשולּפ
 טניילענוצ ךיז ,ענַאװ ַא טכַאמעג טָאה רע .ןעמַארגָאנָאמ עטקירטשעג
 ,טעב ןייא רָאנ ןעמענרַאפ ןעק רע יאמלה ,סורדרַאפ ַא טליפעג ןוא ןּפָאלש
 .םורַא קידייל ןעייטש ןטעב ליפיוזַא תעב .

 -ניא רעד ןופ טעכרַא עצנאג יד טריפעגסיוא רע טָאה זייווכעלסיב
 ןופ ןטנעדנעטניא עשינַאּפש ערעכעה טיס טנָאקַאב ךיז טָאה רע .ץנעדנעט
 יד רַאפ ץױא ךרד סיורג טאהעג ןבָאה סָאװ ,סעיזיוויד ןוא סעדַאגירב
 -רעד .רעדורב רעטונג א ייז טימ ןרָאװעג זיא ןוא ,"עלאנָאיצַאנרעטניא,
 -ינַאנרַא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ןקָאטס עלַאדטנעצ יד ןופ רע טָאה רַאפ
 -ַאב ןופ ןזױצנַארּפ יד ןוא עמרָאנ רעד רעכיא ןייוו ןעמוקַאבסױרַא ,ןריז
 -נָא ןַאמ ָארּפ ןעמוקַאֿב ייז סָאװ ,ןדירפוצ קרַאטש ןעוועג ןענייז ןָאילַאט
 -אב ןענָאילַאטַאב ערעדנַא ןיא תעב ,גָאט ַא ןייוו ןטיור לטרעפ ןבלַאחרעד
 .גָאט ןדעי טינ ךיוא סָאד ןוא ּפָאק ַא ףיוא ?טרעפ ןייא רָאנ ןעמ טמוק

 רעטנוא טכַאמעג ךיז טָאה'ס סָאװ ץלא טפיוקעגנייא טָאה דניקסיז
 ,בַאטש םעד קיטיונ ןעוועג טינ ןענייז סָאװ ,ןזייּפש יד ןוא טנַאה רער
 יד .סעינַאּפמָאק .יד ןופ ןטנעדנעטניא יד ,חוויָר טימ ,ןטָארטעגּפָא רע טָאה

 טכַאמענ טָאה דניקסיז ןוא גָאט וצ גָאט ןֹופ ןרָאװעג רעכייר זיא עסַאק
 ןעמ ואוו ,טוג ַא ןוא יירעשעוו ַא ,עניטנַאק רעלַארטנעצ ַא ןגעוו רענעלּפ
 -בעלסיב .ןָאילַאטַאב ןרַאפ לעיצעּפס ,סעקילָארק ןוא םיריזח ןעוועדָאה לֶאְז
 רעד ןופ ןצינערג יד רעסיוא וליּפַא ןרָאװעג טנַאקַאב ןעמאנ ןייז זיא זייוו
 - | .עדאנירב

 העש ןייז .טנעדנעטניא ןייק ןעוועג טינ ץְלַא רע ןיא לעיציפָא דעבִא
 ןענייז ןעוטפיוא עֶלַא ןוא בַאטש ןרַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןבילבעג זיא -

 - | / ,ןעמָאנ סמענעי ףיוא ןעגנַאגעג
 יד ןריזינַאגרָאער ןביוהעגנָא דנַאל ןצנַאג ןיא ןעמ טָאה ?ייוורעד = |
 יד טכַאמענ ?טב טָאה'מ .עדנַאמָאק יד ןריזילַארטנעצ ןוא ײמרַא-סקלָאּפ
 רענענייא ריא ףיוא עדעי טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנולײטּפָא-ײטרַאּפ
 .טעיצַאמרָאפ עשירעטילימ ןיא ןשטנעמ טרעייז טרעדילנעגנייא ןוא ,טנַאה
 -יפנֲא רעכעלטייחנייא ןַא רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא ײמרַא עצנַאג יד
 -ימ 8 ןוא ןילּפיצסיד עטסעפ ַא טריפעגנייא ןעמ טָאה קיטייצכיילג .גנור
 ןבָאה ןריציפָא יד .ןעגנונעכיײצּפָא ןוא ןדַארג טימ עיכרַארעיה עשירעטיל
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 ןיוש ןעמ טָאה טציא .ןעניול עדעכעה ןוא ןדַארג עטמיטשַאב ןעמוקַאב

 ןוא לעניש א םתס ןיא טַאדלָאס ןטושּפ ַא ןשיווצ ןריישרעטנוא טנעקעג

 ַא רעדָא ,?ברא ןפיוא ךעלדנעב ייווצ טאהעג טָאה סָאװ ,טנאנעטייל- ַא

 ןריציפא יד ןבָאה ןעניול ערעכעה יד רַאפ .ךעלדנעב יירד טימ ןַאטיּפַאק

 .,ךיש עטעווערונשעג ,עכיוח ןוא רעגוצנַא ענייש ,עיינ ןעיינ טזאלעג ךיז

 / .ןטיבעג ןצנאניא ךיז טָאה ןעזסיוא רעייז ןוא

 -עגכרוד ןענייז לטעטש רעזולַאדנַא ןיא סָאװ ןָאילַאטַאב ןיא ךיוא

 -נעטניא רעלעיציפָא רעד ,ףעש סדניקסיז .סעיצַאנימָאנ ןרָאװע טריפ

 ןיא רעטערטרַאפ ןייז .טנאנעטייל ןופ עגנַאד יד ןעמוקַאב טָאה ,טנעד

 סָאװ ,םירבח עכעלטע .ךעלדנעב ייווצ ןעמוקאב ךיוא טָאה טרָאּפסנַארט

 -עלק ןעמוקַאב ןבָאה ,גוצ ןבלעז ןיא ןעמאזוצ םיא טימ ןעמוקענ ןענייז

 -רעס סלַא תוחּפה לכל רעוװ ןוא ריציפא-רעטנוא סלַא רעוו ;סעננַאר ערענ

 ןעלסיירטסיוא טנעקעג ןעמעלַא ייז טלָאװ סָאװ  ,דניקסיז ,רע ןוא .טנַאשז

 ..טַאדלָאס רעטושּפ ַא ןבילבעג ץְלַא ךָאנ זיא ,לברַא ןופ

 ןבילברַאפ ןענייז ענעי תמא .טהלועַאכ קרַאטש טליפעג ךיז טָאה רע

 ןיא טנָאקעג ייז טָאה ןעמ ןוא סנטסָאּפ ערעייז ףיוא גָאט ןטשרע םעד טניז

 רעכיז*רע טלָאװ ,"טרָאּפסנַארט , םייב ןטלַאהעג ךיז טלָאװ רע ןעוו .בַאטש

 טבַארבעג טינ רעבָא רע טָאה ;ןַאטיפַאק וליפא רעדָא טנאנעטייל ןרָאװעג
 ףיוא ץנעדנעטניא יד טלעטשעג טינ ןעד רע טָאה יצ ?ןצונ ערעדנַא ןייק

 ? סיפ יד

 סע ךיז טָאה ןביוהעגנָא !םיא ןעמ טהלועַאב ןָא זייוודניק ןופ ,ָאי

 ,סַאג רעװעשרַאוװ ַא ןיא טשטַאּפעג םיא טָאה סָאװ ,םרַאדנַאשז םענעי טימ

 -עג ןפיוקרַאפ רַאפ ,קיגנעהּפָאמוא ןוא יירפ ןרָאװעג זיא ןליוּפ יו ךיילג

 ןעוועג זיא רע לייוו ,טשטַאּפעג רע טָאה םיא אקווד ,ןסָאריּפַאּפ עטלנומש

 המחלמ זיא טציא !ןעמוק טעװ :ָאט ןייז ,חשקשינ דעבָא ...ךַאוש ןוא ןיילק

 טעװ ןגרָאמ רעד סָאװ ,ןסיוו טינ לָאמנייק וטסנעק ןטייצ-םגירק ןיא ןוא
 | - ... ןעננערב

 כא 2 א

 רע .עמרַאזַאק ןיא טניואועג עקרעמש טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןוא ןרענַאיצילימ עשיליוּפ יד טימ "?לעשטַאישּפ , רעסיודנ ַא ןרָאװעג ןיא

 .לטעטש ןופ ןעקנעש יד ןיא ייז טימ טכַארברַאפ ןהעש עיירפ יד ןיא

 ןייז ףיוא ,קיטילָאּפ טסעומשעג ייז טימ רע טָאה ןעקנידטסיוא ןכַאנ

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ינימ לב טימ !סעומש יד טצריוװַאב ןוא ,רענייטש
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 טבעלעגכרוד עלַא ייז טָאה רע סָאװ ןוא ,רעױּפַאק רָאה יד טלעטשעגפיוא

 -נורטעג ןבָאה ןקַאלַאּפ יד .ןנווא ענעגייא יד טימ ןעזעג תוחּפה לכל רעדָא

 חשעמ תעשב ןוא סעדנור טלָאצעג קיטייזנגעק ךיז ,סוכ ַא ךָאנ סוכ ַא ןעק

 -ַאמ ערעייז ,ןליוּפ ןיא ךעלפרעד ערעייז ןנעוו טפַאשקנעב טימ טלייצרעד

 ןטוג רעייז דובכל .רעבערג-ןליוק ַא ןופ טעברַא רעד ןגעװ ןוא סעילימ

 עשימָאק טימ סעטכישעג עדעייז ןצלַאזַאב ייז ןבָאה עקרעמש רעדורב

 -אּפַאק ןוא דרעב טימ םידיסח ןֹוא םייונ-תבש ןגעוו ,ןדִיי ןגעוו תוישעמ
 .טננוי רעד ןיא טרעהעגנָא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םעט

 ןבָאה ייז .ןעיורפ ןכוז ןעגנַאגעג עקרעמש ןיא ןזיוצנַארפ יד טימ

 ןעוװעג טינ ויא ?טעטש ןצנַאנ ןיא רעבָא .רעכעל עלַא ןיא טקעמשרַאפ

 לטַאי ןיילק א ייז טָאה לָאמנייא רָאנ .האופר ַא ףיוא "רעמיצנעיורפ,, ןייק
 - ןיילק א ףיוא ,ןבענעג םיא ןבָאה ייז סָאװ ,סָאריּפַאּפ ַא רַאָפ ,ןזיוועגנָא
 ץרַאה רעייז סָאװ ןעניפעג ייז ןלעװ טרָאד זא ,טָאטש ןרעטניה עסזייה
 ןטָאשנײירַא ךיז ןוא עדנַאב עצנַאנ ַא וצניהַא קעװַא ןענייז ייז ,טסולעג

 עיײלַאב ַא רעביא ןענַאטשענ זיא יורפ ערעטלע ןַא .רָאדירָאק ןיא אתורבחב

 | .ןגיוא עטניוטשרעד טימ טקוקעגנָא יז טָאה ןוא שעוו
 -יוצנארפ ףיוא טגערפעג רענייא טָאה --- ?ךעלדיימ ָאד ןארַאפ ---

 : .שיז |

 - 4 סָאװ --

 .ענייז קידנבלעוו ,טרזחעגרעביא רע טָאה --- ?ךעלדיימ ָאד ןַאדַאפ ---
 ,ןמיס ןטװאורּפעגסיױא ןַא סלַא ,ןטסַאק-טסורב ןרעביא סעינָאלד

 -רָאנ יז טָאה טרעפטנעעג .ןענַאטשרַאפ ךיילנ עקַאט טָאה יורפ יד

 ןצנַאג םעד ּפִא ךולּפ ַא טגנַאלרעד ןוא עײלַאב יד ןָאטעג םענ טָאה יז .טינ

 ,םיפ יד זיב ּפָאק ןופ עסַאנ .רעסַאװ ןקיצומש ןוא סענילדימ יד טימ םלוע

 הפרח סיודנ טימ ןגָארטעגּפָא םיוק ךיז ייז ןבָאה ,ץעק ענעסַאנענּפָא יו
 .ןוז רעד ףיוא ןענעקירט טזומענ גנַאל ךיז ןבָאה ןוא ,גנושיוטנַא ןוא

 -ליב ןוא רעלענש ףיוא ןעגנונעפאה עלא ןענורעגנסיוא ןענייז ױזַא
 טינרָאג טעווס זַא ,ןעזעגמורַא ךיז טָאה עקרעמש זַא ןוא .עביל רעק

 ןיא ןתמא רעד וצ ףיוא ןבילרַאפ ֹוצ ךיז ןסָאלשַאב רע טָאה ,ןעמוקסורַא

 7 .לטעטש ןֹופ רעטכעט עשיתיב-ילעב יד ןופ רענייא
 -לַאדנַא יד ,ןעוװעג ייז ןענייז עקיבייל-לופ ןוא עקידוועינחדץרַאוװש

 ןשירענייגיצ ןָא טנַאמרעד ןבָאה ןניוא ערעייז ןוא ,לטעטש ןופ סנירענַאיז

 ,ןעייר עטיירב ןיא טיירדעגמורא ךיז ייז ןבָאה ןטכַאנרַאפ יד ןיא .ףושיכ

 .לטעטש ןטימניא סָאװ ,ײלַא-ןעמלַאּפ רעד רעביא ,סקעז-ףניפ וצ טמירָאעג
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 רעבָא .ייז ןופ רענייא טימ רָאנ ןבעגוצּפָא ךיז ןסָאלשַאב טָאה עקרעמש
 ךיז טָאה רע זַא ,ןטָארעג ױזַא ןעזעגסיוא עלַא ייז ןבָאה ןגיוא ענייז ןיא

 .רעשירפ ְךָאנ ַא טימ סעומש א טריפרַאפ ןוא ןעוועג העוט טנווָא ןדעי

 טריצַאּפש וליפַא ,"עלַאנַאיצַאנרעטניא , יד ֹוצ טלכיימשעג ןבָאה ייז |

 ןֿליפַא ,טזָאלעג טינ ייז ןבָאה ןרירוצ ךיז :עבָא ,עיילַא רעד ןיא ייז טימ
 :לרעגניפ םעניילק ןטימ טינ

 ןזיוװעגנָא ןוא טלטיורעג ךיז ייז ןבָאה --- !עמַאמ יד טציז טרָאד --
 ,ערעטלע ןסעזעג ךעלטיירב ןענייז סע ואוו ,עילַא רעד ןופ קנעב יד ףיוא

 נױא ןייא םימ ןוא טקירטשעג ךעלטימעג ןבָאה ,סענָארטַאמ עקידונכב
 .רעטכעט עגנוי יד ףיוא טייז רעד ןופ ןבעגענ גנוטכַא

 יד ןופ רענייא םורָא ךָאװ א ןיא ןיוש טָאה ןנעווטסעדנופ ןוא = |
 זיא ןוא ?דיימ קיטרָא ןַא טימ טאהעג הנותח ןרענָאיצילימ עשיזיוצנַארפ

 -מורַא זיא עקרעמש .עמרַאזַאק ןיא ןפָאלש ןעמוקעג טינ ךָאו עצנַאג ַא

 רעבָא ,עטרעשַאב ַא טָאהעג אי ןיוש רע טָאה סעּפע ;ּפָאק ַא ןָא ןעגנַאגעג

 -רַאפ טינ טָאה רע .ןייגרעד טנעקעג טינ ריא טימ רע טָאה קלָאט ןייק וצ

 ןיילַא ןפָארטעג יז רע טָאה לָאמ עכעלטע .טחער יז סָאװ יונעג ןענַאטש
 -עגסיױרַא ךיז יז טָאה לָאמ סעדעי ןוא סָאנ ןיא עלייוו רעצרוק ַא ףיוא
 קידנעלטייט ןוא ייברעד קידנעלמרומ ,טנעה ענייז רעטנוא ןֹופ טשטילג
 עקרעמש סָאװ ,סעבזירּפ עקימורַא יד ןופ ױעבייוו יד ףיוא רענניפ יד טימ
 יי | : ןגָאז וצ ױזַא טשטייטרַאפ סע טָאה

 ! תוליכר ...רעגניצ עזייב !ָאדונ --

 -יורט ןייז ןסָאגענסױא רע טָאה ,ערַאנ רעטרַאה רעד ףיוא טכַאנַאב
 | / :ןענועמש רַאפ טימעג ןקירע

 גנַאל ןופ ןיוש ךיז רע טלָאװ ,ןעוועג ָאד טלָאװ ןַאמייד ןעוו ,חָא ---
 ! ךיא טימ טהנעטעגסיוא

 ןוא טערומכעגנָא ןועמש ךיז טָאה ןעמָאנ סנאמייר קידנרעהרעד

 ,טרעפטנעעגנ טינרָאג

 לאכאלא |

| | 28 

 ךעלקערש ןעוועג זיא רע .טעװַאיעגּפָא גנולצולּפ ךיז טָאה ןַאמייר
 ןועמש .טעלעקס ַא יו ןעזענסיוא םָאה ןוא ,טרענַאמענסיױוא ןוא קיצומש
 טָאה עקרעמש .ןיירַא דָאב ןיא טריפעג ןוא שעוו ענייר טכַארבעג םיא טָאה
 ןַאמייר ןֹוא קנעש ןיא קעװַא ייז ןענייז דָאב ןכַאנ .חחמש ןופ טניישעג
 0 : טריסַאּפ טָאה םיא טימ סָאװ ,רוציקב טלייצרעד טָאה
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 . ,טכודענסיוא םיא ךיז טָאה נָאטרַאפ .ךייט םייב ןבילבעג זיא רע

 .רעװלָאװער םעד טלעטשענוצ טָאה רע .ךיז ןרעטנענרעד ןטסישַאפ יד זַא
 טָאה רעװלאװער רעד רעבָא .לנניצ םייב ןָאטעג יצ ַא ןוא ןפיילש יד וצ

 -ָארקעגניירַא זיא ןועמש ןעוו ןרָאװעג סָאנ תועמשמ זיא רע :ןסָאשענ טינ

 יד ןפרָאװעגנײרַא רע טָאה חרירב תילב .טנורג םעד ןטסעמ ךייט ןיא ןכ

 רע ןוא ,ןעניפעג טינ יז ןלָאז ןטסישַאּפ יד ידכ ,ןיירַא ,רעסַאװ ןיא ילכ
 יה .ןבעל ןבילבעג זיא

 -עגרעביא םיא טָאה -- ?ןעקנירטרעד טנעקעג ךָאד ךיז טסָאה --
 | : י .עקרעמש טקַאה

 ןוא םיא ףיוא ןעידשעגנָא ןועמש טָאה -- !קסיּפ ןייד וצ ךַאמ ---
 : טלייצרעד רעטייוו טָאה ןאמייר .עדנור ַא ךָאנ טלעטשַאב

 -ענ רע טָאה נעט עכעלטע .ןעמוקעג םינ ?לכ ןענייז ןטסישַאפ יד

 יד טכַאנַאבכ ןכָארקענייברַאֿפ זיא ,;רעב ןוא רעדלעפ רעביא טעשזדנַאלב

 ןשינַאקילבוּפער יא ֹוצ ןגָאלשרעד ךעלדנע ךיז ןֹוא אנוש ןופ םעיציזַאּפ

 -נֶא םיא טָאה ןעמ ואוו ,רַאכודנַא ןייק ןרָאפעג רע זיא טרָאד ןופ ,ףרָאה

 : ,ןָאילַאטַאב ןופ טרָא םעד ןזיוועג

 .טָאה ןעמ יו םעדכַאנ ןוא ךעלזעלג לסיב רָאּפש ַא ןעקנירטסיוא ןכָאנ

 טָאה ,ןטייקיניילק ענעדישדַאפ ףיוא טנערפענכָאנ םידדצ עדייב ןופ ךיז

 : ץרַאה רעטיב ןייז ןסינסיוא ןעמונעג עקרעמש'

 ןעוועג ןח אשונ ךיוא בָאה ךיא ןוא !ריא רַאּפ סיוא ייג ךיא --- = |
 ַא ןגנעו םירוביד ערָאלק ןדער טפרַאדַאב טלָאװ ןעמ .ןגיוא עריא ןיא

 | היה | .הנותח
 .ןסיוו טלָאװעג ןועמש טָאה -- ?הנותח דניצַא ָאד ןעמ טָאה ואוו ---

 ןזיוצנַארּפ יד ייב ןעװעג שרודו רקוח טָאחעג ןיוש טָאה עקרעמש

 / / :םיטרּפ עלַא ןגעוו ןרימרָאפניא טנעקעג ןוא

 -- ןבָאה הנותח ןופ םינפֹוא ענעדישרַאפ ןַארַאֿפ ןענייז טנייה ---

 .טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ טייג עכריק רעד ןיא -- טרעלקרעד רע טָאה
 -טעטש ןַארַאפ זיא .ןרירטסינער רָאנ ךיז ףרַאד ןעמ ...!טינ רימ טלעפ רעמ

 ,רעדיוו ,עדעדנַא ןיא ;טַאר-טַאטש םעד ןיא ךיז טביירשרַאפ ןעמ ואוו ,ךעל

 -לעזַא ןארַאפ ןוא .טעטימאק-טנַארפ-סקלָאפ ןיא רָאנ ךיז ןעמ טביירשרַאפ

 :ײטרַאּפ רעד ןיא ךיז טרירטסינער ןעמ זא ,טקעלק עס ואוו ,רעטרע עכ
 / סערעי ...רעטקינײארַאפ רעדָא רעשיטסילַאיצַאס ,רעשיטסינומָאק רעד ןיא

 ...םינחנמ ענענייא עריא ןוא ?טעטש
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 ,ךיז טכַאד ,ייז ןטלָאװ ,תונותח עכלעזַא ייב ןיוש ןטלאה ייז ביוא --

 .. חּפוח ַא ןָא ןצנַאגניא ןָאט סע טנעקעג ןיוש

 יד -- ןַאמייר טנקסּפעג טָאה -- תועט ַא וטסָאה ,וטסעז ,ָאד ---

 גנַאל-תורוד .טנַאה רעד טײמ לענש ױזַא קעװַא טינ ןעמ טכַאמ לַארָאמ

 הנותח רעירּפַא ןעֶמ זומ ןַאמ ַא טימ זַא ,ןעיורפ יד ןגיוצרעד ָאד ןעמ טָאה

 ןוא ןגרָאמירפ ןקיטכיל ַא ןיא ןעמענ טינ ייז ןענעק ,ןידכו תדכ ןבָאהי

 וצ ױזַא ,ףרַאד ןעמ .טעב ןיא ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס םיא טימ ןייג

 ַא "לעטָאה , ןיא זדנוא ייב יוװ ױזַא זיא'ס .ןםיוועג ןרַאפ ןייז אצוי ,ןגָאז

 .. עביל לקיטש; א ןריפ רעידּפַא טזומעג תוחּפה 5 טָאה ןעמ :רעגייטש

 פיו -- עקרעמש טקרעמַאב טָאה -- לַארָאמ ןייד רעסיוא ןוא --

 -בָאנ ,ןרענַאיצילימ ןופ ןעיורפ סלַא גָאט ַא סַאטעזעּפ ןעצ ןגירק .עקַאט ייז

 .ֿפָאק ןטימ ןגיײלרַאפ רָאג דעדָא טנָארּפ ןפיוא ןייגקעװַא טסעוו וד יוװ םעד

 יז זַא ,ןעמָאנ ןטכעלש ַא טימ ןוא טלעג ןָא ןביילב יז ףרַאד סָאװ וצ

 .+ הנמלא עבעלטנרא ןַא ןביילב ןוא האנה עבלעז יד ןבָאה ןעק

 ---  ?ןענַאד ןופ ןרָאּפקעװַא ט'עמ זַא ,ןָאט וטסעװ סָאװ ןוא --

 ןרָאװעג סואמ ןוא סואימ ָאד ןיוש זיא רימ --- ןסיוו טלָאװעג ןועמש טָאה

 !טנַארפ ןפיוא רעכיז ןיוש ןענייז "ערעזדנוא , .עמרַאזַאק רעד ןיא

 .ןָאילַאטַאב ןיא ָאד ןיוש ביילב ךיא ---

 ?טנָארּפ םוצ ןיײגקעוװַא ךיוא טעוװ ןָאילַאטַאב עקיזָאד רעד זַא ןוא --

 ,זיוצנַארפ ַא םענייא ָאד ךיא ןעק טָא .ןבעג הצע ןַא ךיז ט'עמ ---

 ןייז ןשיווצניא זיא .עינולַאטַאק ןיא טָאהעג הנותח לָאמנייא ןיֹוש רע טָאה

 -ילימ רעכעלטיא זַא ,ןסיוו טפרַאד ריא םירָאװ ...ןלַאפעג רַאטימָאק-טילָאּפ

 ןופ ןבירשעגרעטנוא לטעצ ַא ,ךיז ןביײרשרַאפ ןתעב/ ,ןזייוו זומ רענָאיצ

 נ ...ןלצל אנמחר ,רעטכיײװַאב ןייק טינ זיא רע זַא ,רַאסימָאק-טילָאּפ ןייז

 ןוא טנַארפ ןפיוא ןלאפעג לייוורעד רַאפימָאק-טילָאּפ ןייז סע טסייה ןיא

 םעיינ ןייז ןופ לטעצ ַא טימ טָאהעג .הנותח .רעדיוװ ָאד ןיוש טָאה ןיילַא רע

 רעד ךיוא .םשה הצרי םא טעװ ,ןבעג טעװ טָאנ זַא ןוא ,רַאסימָאק-טילָאּפ

 | ... גיֹוא ןַא ןכַאמוצ

 טינרָאג ןיוש יז ןלעװ ןקרעמש טימ זַא ,ןעזעגמורַא ךיִז ןבָאה יז
 טסעומשעגכרוד ךיז ןַאמייר טָאה טנווָא ןבלעז םעד ךָאנ. ןוא ,ןָאטּפיוא

 -עק ןיא טקַאּפעגניירַא רע טָאה רעכיז ןצנַאנניא ןייז ױצ ידכ ,לדיימ ןטימ

 טינ ?לב רעבָא ךיז טָאה רע .ךוב-רעטרעוו ןשיזױצנַארפ-שינַאּפש ַא ענעש

 סָאד :רעצרוק ַא רעייז ןעוועג זיא סעומש' רעד .רּפס ןקיזָאד ןטימ טצונַאב

 רעד ןופ ןרעטלע יד וצ קעװַא ייז ןענייז ןַאד .ןעוועג םיכסמ טָאה ?דיימ
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 -וקַאב עיצולָאװער רעד טניז טשרע ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ עמירא -- הלכ
 - ,רעֶטְכָאט רעייז טימ ץלָאטש ןעוועג ןענייז ייז .ןדָאב ןגייא ?לקיטש ַא ןעמ
 -רַאפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,"ןלַאנַאיצַאנרעטניא , ןַא טימ הנותח טה סָאװ
 י.י | - .קלָאפ ןשינַאּפש ןופ ןדָאב םעד ןוא טייהיירפ יד ןקידייט

 טעטימָאק ןקיטרָא ןיא ןבירשרַאּפ ךיז ןבָאה הלכ ןייז טימ-עקרעמש
 ןועמש .שיאייטרַאּפמוא ןעוועג חנותח יד זיא םורַא ױזַא .טנַארּפ" סקלאפ ןופ
 ןבָאה דצ סהלכ רעד ןופ .דצ סנתה ןופ תודע יד ןעוועג ןענייז ןַאמייר ןוא
 -ּרָאנ ןבָאה ייז טסייה'ס- ,םירעיוּפ עשינַאּפש ייווצ תודע סלַא טעמתחעג
 יװ .טנרעלעג טינ לָאמנייק ייז ןעמ טָאה ןביירש לייוו ,ןכייצ ַא .טכַאמעג
 ףיוא ןייג וצ טָאהעג טנייפ דימת ייז ןבָאה ! ,ןשטנעמ-טעברַא עטושּפ
 ייֵז ֿלייוו ,רערקירּפ ךָאנ ןעוועג ייז ןינע רעד זיא לָאמ סָאד ןוא טמא
 ןענעימתח ןטַײצ עקיטנייח ןיא ךיוא .געמ ןעמ יצ .,טסואוועג טינ ןבָאה
 | ,ע - ,ךעלמלצ יירד טימ

 = עא רַאפ קנורט םעניימענֿפַ ןַא טלָאצעג עקרעמש טָאה ךָאנרעד
 סע יוװ ,זָאלנ א ןכָארבעצ רע טָאה אפונ קנעש ןיא עקַאט .טניירפ עמױג
 - ??סעלעטַאישּפ,, עקידניפוליגב ענייז ןעוו ןוא .תונוּתה עשידיי ףיוא ךיז טריפ
 .טייל-חרבח .רעזירַאּפ ןוא רעטעברַא-ןבורג-ןליוק עשיליוּפ ,ןדַארָאמַאק ןוא
 -ביילנ ןוא "ןברוחל .רכז , ןימ א זיא סָאד זַא .,ןענַאמייר ןופ טרעהעג ןבָאה
 ,טפַאשהלותב סחלכ רעד ןבָאה ךיוא טעוװ ףוס אזַא זַא ,לָאבמױכ א קיטייצ
 רַאפ ןיוש ןבָאה ייז זַא ,זַאטסקע ןקילייה ַאזַא ןיא ןלַאפעגניירַא ייֵז ןענייז
 .ןופ לטוב ןקיד ַא ןוא רעשעלפ-ריב ץוט כלַאה ַא טעקסַארטעצ געוו ןייא
 : נָא יז . ןטלָאװ ,ּפָא טינ ייז .טלַאה תיבח-?לעב רעד ןעוו ןוא ,רעינַאּפמַאש
 יי יי = ,ןברוח ןתמא םעד קנעש ןיא טכאמעג

 - ןעמוקעגנָא זיא ,ןשינעעשעג עלַא עקיזָאד יד ךָאנ ןעוועג זיאיס ןוא
 . -ַאטַאב ןטלַא רעייז ןיא ןרעקמוא ךיז ןלָאז ןענַארעטשװ יד זא ,לעפַאב ַא
  טָאה עקרעמש .אמַארַאכ ייב ןעײשנַארט יד ןיא ןנעלעג זיא סָאװ ,ןָאיל
 ? תמאב ךיז רע טָאה טייצ רעד רַאְפ .ןביילב וצ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב
 -- ףָאנ ןעמענוצטימ יז ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא לבייוו גנוי ןייז ןיא טבילרַאפ
 -ץינרע טעוו טייצ רעד רַאפ ביוא ,"ליוולעב , רעזירַאּפ ןפיוא המחלמ רעד
 .ָאד ךיוא .גירק:רעגריב ַא טימ עיצולָאװער ןייק ןכערבסיוא טינ שרעדנַא
 .לָאצ יד .טנָארּפ םוצ ןטיירג ךיז ןביוהעגנָא םלוע רעד טָאה לטעטש ןיא
 - ןרָאװעג ןביוהרעד זיא ןָאילַאטַאב רעד ןוא ןסקַאװעג רדסכ זיא ןשטנעמ
 ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא זיא אפונ יז סָאוװ ,עדַאנירב א ןופ הגרדמ רעד וצ
 / -איצַאנרעטניא , ןוא רעינַאּפש --- סעיזיוויד עטשימעג יד ןופ רענייא .ןַא

100 



 טנרעלעג טָאה םלוע רעד ,ןעגנוביא ןעמוקעגרָאפ ןענייז גָאט ןדעי ."עלַאנ

 =םסַאמ'זַאנ טימ ןצונַאב ךיז ןוא ןטַאנַארג-טנַאה .ןֿפרַאװ ,ןסקיב ןופ ןסיש

 -עג"ןישַאמ ןופ ןעגנוליײטּפָא עלעיצעּפס ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סע .סעק

 ןפמַאק-ןדַאקירַאב יד .ןרַאטינַאס סלַא ןשטנעמ טלושעג טָאה ןעמ ןוא רעוו

 ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא קלָאפ סָאד ןוא טקידנעעג גנַאֿפ ןיוש ךיז ןבָאה

 רָאפעלעט יד .ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא ןיא ןַאד .המחלמ-טנָארפ רעתמא ןַא

 : .עּפורנ-ןטסינ

 -נעמ טכוז ןעמ זַא ,עמרַאזַאק רעד ןיא ןדלאמעג ןעמ טָאה לָאמנייא

 .ןענַאפעלעט יד ןענידַאב ןלָאז ייז ירכ ,ןכַארּפש עכעלטע ןענעק סָאװ ןשט

 י ןקידנעטשרַאפ טזומעג ךיז ןעמ טָאה עלַארטנעצ-עדַאגירב רעד ןופ םירָאװ

 .דַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ,ןענָאילַאטַאב יד טימ

 ךיילג ךיז 8 ,טָאה עקרעמש .,ןושל- ןייז ףיוא רעכעלטיא טדערעג ןוא ,ןטעטיל

 | .טלעטשעגוצ

 רעד ייב .טנערפעג םיִא .ןעמ טָאה -- ?וטסנעק .ןכַארּפש עּכלעוו ---

 : : 2 .עיסימָאק

 : שילגנע עלעפיב ַא .שיזיוצנַארּפ ,שיסוד ,שטייד ,שיליוּפ ,שידיי ---

  זיא סי :טרערעגּפָא ךָאד זיא שינַאּפש ךייש סָאװ ,ונ .ךיוא .ךיא ייטשִרַאפ

 .. ןושל-עמַאמ סבייוו ןיימ ךָאד

 : : טניוטשרעד ןעוועג זיא ריִציַפָא רעד ---

 1 בַאטש ןיא רעשטעמלָאד א רַאפ ןרינימָאנ ךָאד ךיד ןעק ןעמ -- -

 * ןקידנעטשראפ וצ ןעמוקעגסיוא ןעקרעמש זיא םורָא געט עכעלטע .ןיא

 - =עגרעדנַאנַאפ טינ וליּפַא ךיז טָאה עקרעמש .שטייד ַא- טימ זיוצנַארּפ ַא
 ,רע טָאה טצעזרעביא רעבָא ,ליוו זױצנַארּפ רעד סניױזַא סָאװ ,יונעג ןבילק
 .ןענַאטשרַאפ טינ םרָאװ ןייא ןייס טָאה שטייד רעד זַא ,לענש .ױזַא ןוא
 זַא ,ןעוועג זיא ףוס .רעד ןוא העש עּפאנק ַא טהנעטענּפָא יױזַא טָאה ןעמ

 | ,רעשטעמלָאד .סיוא ןרָאװעג זיא עקרעמש
 .ןרָאװעג טרָאפ רע זיא טסינָאפעלעט ַא ַא רעבָא

 -ייוונֶא יד ןבענרעביא טנעלפ רע ןעוו ,ןעננוביא-עירעליטרַא יד תעב

 טצעזרעביא רע טָאה ,עיױעטַאב רעד וצ םערוט-עיצַאװרעסבָא ןופ ןעגנוז

 : ןושל םענעגייא ןייז ףיוא ןלעפַאב יד
 ןופ ?גרעב ןפיוא ,ןטסישַאּפ יד ,ּפִא ערעב ַא רָאנ ייז גנַאלרעד ---

 ! סקניל

 : רעדָא
 ! לרֿעװ ןרעטניה ןֹופ ןיז-ןריה יד ,ּפֶא ריה ַא רָאנ ייז גנַאלרעד
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 -אנ .םענעגייא יז ףיוא ןבעגעג ןעמָאנ א רע: טָאה ענייז עוצַאטס/ יה '.6 }
 רע טגעלפ ,,גנודניברַאפ א ןגעוו ןעגנולקעג םיִא טָאה ןעמ:יזַא ןוא  ןעמ

 | | : ןדלעמ ןטשרע םעֶלַא;םוצ: !
 ביי | -!! "עקרעמש-עיצַאטס, טדער .ָאד .:!?ָא7לאה --- 7

 -רעד ייז רע טָאה .,בַאטשי יא טדהערעגסיוא-:םיא טָאה ןעמ :זַא .ןוא-
 יי - | + ךאז רעד :ןופ .?כש םעד טרעלק

 ןטישַאּפ יד .?טייטשראפ ריא ,עיצַאריּפסנָאק בילוצ זיא'ס --
 = ריב יב / .. ןּפַאכ טינ ךיז לָאז

 ןוא .םיכרד ענייז  וצ? טנוואוועגוצ םלוע רעד ךיז טָאה/ זייווכעלסיב
 םיא וצ/ * טנעלפ ומצעבויי ודובכב ערַאגירב רעד ןופ/ לענַארָאקי .רעד ןליפַא
 : קא , יי : ןרינָאפעלעט/

 םוצ ; גנודנ ;וברַאֿפ- אי הימ טיג ;.?"עקרעמש עיצַאטפ;- .טַאללַאה ==
 ו בַאטש-סנַאילַאטַאב

 -נדישרַאפ יד .ןופ ןשטנעמ ןעװעג ןענייז עדאנירב רעד .ןיא יו יוזַא |
 -טנעק ענייז טרעכיײרַאב זייווכעלסיב עקרעמש טָאה ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עטס
 רעדורב רעטונ ַא ןרָאועג זיא: רע .טלעוו רעד זופ ןכארּפש עלַאי ןיא ןשינ/
 ןטעברַא רעבירַא טייצ רעד טימ זוא/ ןזא ןלענַארָאק ןוא ןריציֿפַא עלַא טימ
 -עגנָא ןבָאה .ןטסישַאֿפ יד ןעוו ,טנַארפ-עטענורב םייב עיזיוויד רעד ןיא
 -ענ ןבָאה ןענָאװַא :ערעייז ןוא סענמָאב-דניצ טימ טנגעג עצנַאג יד ןדנוצ
 יד ןטכירַאֿפ .וצ ידכ ;רעייפ ,ןיא ןעגנַאגעג רע זיא ,בַאטש ןרעביא"טזיירק
 רע טָאה ,ןעמוסענקירוצ:זיא רע ןעוו .סעיניל-ןָאפעלעט ענעסירעגרעביא
 ?םיבַא ןענַאמשרַאפ טָאה רעכלעוו - ,רעבעלק לַארענעג םוצ ןָאטעג גָאז אי
 0 , . : נס + שטיוד |

 : ַא כ לי ימי יד טסיא סַאד ,רעבעלק דַארַאמַאק ,ןענהיא גַאז .ךיא'-- תיבה
 0 ס | - שי נוגמי ןוא גונ ןופ וע כה
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 לײט רע טיר ד

 סעּביל ייווצ



 ,אא ג



 ןעצ לטיּפאק

 ןבעל ןופ םיטש יד

 טבלעוו טזױלבטנַא ןוא קידתובחר ,םיסַאקענעב ייב םי רעד זיא יולבו
 עגנַאל ַא .ןטנַאזירַאה עלעה ,עטייוו זיב למיה ןרָאלק ַא רעטנוא ךיז רע
 -נייא ,גערב-םי ןופ רעטעמ עכעלטע טייטש סעליוו עקידנרָאג-ייװצ הרוש
 -ידמַאז רעד ןופ סעמלַאּפ עקנַאלש יד .סנירג ןוא ןעמולב ןיא טקנוטעג
 סָאװ ,ןעניורק עכעלגעװַאבמוא ערעייז טימ ןטָאש א ןפרַאװ יילַא רעק

 ,ייז רעטניה .רעטעלב עטנירנעצ ,עגנַאל ןופ סמעריש יװ ּפָארַא ןעננעה
 ןופ םרָאפ רעד ןיא נערב ןופ טייק עסיורג ַא ךיז טצינש ,טויז ברעמ וצ

 עטעקַאנ ןשייװצ ?זדניא א יװ סיוא ָאד טעז לָאט חעד ןוא זיירק-ֿבלַאה א
 : י ר ,ןרעסַאװ עכעלדנעמוא ןוא ןזלעפ
 ןרַאבטכורפ ןרעבִיא סעיצַאטנַאלּפ-ןשזנַארַא ךיז ןעיצ םורַא טייוו == |
 -רַאב זיב ,םורד ןֹוא ןופצ וצ סיוא ךיז טרעטיירב סָאװ ,לָאט-עטנַאוועל
 ןָאגַארַא ןענמוס ןופ ןשינעכיוה יד טימ טמיױזַאב --- איצרומ ןוא ַאנָאלעצ
 םוצ ייסָאש רעדירדַאמ ןטימ טראפ ןעמ ןעוו .עיליטסַאק רעקיזלעפ ןוא
 ןפורעגסױרַא יו ,טייו רעד ןיא גנולצולּפ ןילּפ יד ךיז טקעלּפטנַא ,םי
 -עג ,ערעיזָא ענירג ,עקיזיר ַא יװ סיוא טעז ןוא ,ךורּפש-ףושיכ ַא ךיוד
 . .ןװַאטס ענעלָאטשירק טימ טלטניּפעג ןוא ,סעגנעטס-רעסַאװ ןופ טפיירטש

 ,םי ןוא למיה ןשיווצ ץינערג יד ןּפַאכרעד טינ ןעק גיוא סָאד ןֹוא
 רעמײב-ןצנַארַאמ עלעקנוט יד .ןֹוז עמירַאװ ַא ָאד טנייש רעטניוו

 ןטניוװםי עליק ןזָאלב רעמוז .דלָאנ-ןשזנַארַא ןלעה א טימ ןטָאשַאב ןרעוו
 -נעשטשילב ןפרַאװ .ןוא ,גערב םעד סיוננעל ןליּפש סעילַאװכ עטכייל ןוא
 | .ןירַא דמַאז ןלענ ןיא ןלָאש-סעלשומ עקיד

 -יֿפעב עניה יד .ןעוועג טינ לָאמנייק ָאד ןענייז רעזייה-ןיואוו םתס
 ןעייטש סָאװ ,סעטַאכ ערעייז ןיא ןעניואוו םירעוּפ ןוא רעמערק ,תוכאלמ
 ,אד .רעטייוו רעטעמ טרעדנוה עכעלטע ,עיצַאטסדןַאב רעד םורַא ןפרָאוועצ
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 "םערָאינעס , יד טלייוװרַאפ רָאנ ןבָאה ,סעליוו הרוש רעקיצנייא רעד ןיא
 עננוי טימ .טלעוו רעד רָאנ ןוא עינַאּפש ןופ טייל עכייר ןוא םיצירפ ---
 -נַא .שדוח-קינָאה םעד .ןעגנערברַאפ ןרָאּפעג וצרעהַא ןעמ זיא ךעלבייוו
 טריבורּפ ָאד ןבָאה ןעמַאד עטלַא .עטבילעג טימ ןעמוקעג ןענייז ערעד
 -יירפ ןרעטנוא ,סעדַארטסע ףיוא .ןעקנופ-טנגוי עטצעל ערעייז ןזָאלבפיוא
 סענירָאליײב רעיזולַאדנַא ןבָאה אניזַאק ןופ עננב רעד ףיוא ןוא ,למיה ןע

 סעידָאלעמ עקידנרעטנומ טּפַאלקעגסױא ,ץנעט-טפַאשנדייל טריפעגסיוא
 -ּפָאק ךיז ןוא סמירַא ענעפרָאװעצ ףיוא ןטענַאטסַאק עקידנקַאנק טימ
 ,קיזומ-ףמַאק-ןסקָא רעשימדוטש א ןופ גנַאלק םייב טיירדעג שירעלדניווש
 טָאה רענטרעג עטילבעצ יד ןופ ךעלשיט יד ףיֹוא רעינַאּפמַאש רעטכע רעד
 עקידנפורסיורַא יד ץייר ןבעגענוצ ןוא ?מיח םעד טכַאמעג רעיולב ךָאנ
 ןוא טעלור -- םייחעג ,טליּפשעג ןטרָאק רָאנ ןעמ טָאה לעיציפָא .ןעיורפ
 | | .קיצרעפ-קיסיירד

 ןופ ץַאלּפ םעד ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,?ַאכָאר ַאסַאס , לָאטיּפש ןיא

 ןיוש .רעטסעװש-ןקנַארק סלַא טעברַאעג תור טָאה ,ָאניזַאק רעקילָאמַא
 ןופ ןטַאנָאמ ןעוועג ןענייז סָאד .עינַאּפש ןיא ןעויעג יז זיא םישדח ריפ
 עננַאל א ןגיוצעג ךיז טָאה ןניוא עריא רַאפ .ןייּפ ןוא ליורג רועיש ַא ןָא
 -על עפיט טימ ,רעדילג ענעסירעגּפָא טימ ןשטנעמ ,עטעדנואוורַאפ ןופ טייק
 -םיוא ןוא ןעננול ענעסערפעצ טימ ,רעבייל יד ןיא ןליוק םוד-םוד ןופ רעכ
 . | .ןגיוא ענעשָאלעג

 יד .סעיצַארעּפָא ךָאנ עטעדנואוורַאפ ןבעל טכַאװעג יז טָאה לָאמטּפָא
 ןוא ןגיוא יד טנפעענ ,טכַאװענפיױא םַאזגנַאל ןבָאה עטרימרָאּפָארָאלכ

 לח ןטסוּפ ַא טּפַאטעננָא ןוא ,טכוזעג וויטקניטסניא ןבָאה טנעה ערעייז
 .סופ ַא רעדָא טנַאה ַא ןעוועג רעירפ זיא'ס ואוו ,טרָא ןפיוא

 ריט רעד וצ ןפָאלעג יז זיא ,ןסנַאלבמַא ןעמוקעג ןענייז סע ןעוו
 : ץרַאה ןקידנּפַאלק ַא טימ טראוועג טָאה ןוא

 -נואוורַאפ ַא ...?ןענועמש טכַארבעג לָאמ סָאד רשפא ןעמ טָאה --- |
 ..1עקילַאק ַא ...?ןטעד

 ןבָאה ןטנָארּפ עלַא ןופ .גָאט ןדעי ןעמוקעג ןענייז ןסנַאלובמַא ןוא |
 פעורעט ןופ ,דירדַאמ ןופ :ןשטנעמ עטעשטעלַאקעצ טריפעג וצרעהַא ייז
 ,סעיניל-טנָארּפ יד ןופ ןדנַאר יד' ףיוא ,טרָאד .ןָאנַארַא ןופצ ןופ שזַא ןוא
 רעלענש סָאװ טזומענ טָאה ןעמ ןוא ןרָאװענ לופ לענש רעלעטיּפש יד ןענייז
 יז ןענייז םעדצָארט ןוא .טיירג ןטלַאה ייז ןוא ,ךעלטעב יד ןכַאמ יירפ
 ,קידייל ןענַאטשעג טינ לָאטנייק
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 טכייל יד ןריאוקַאװע לָאז ןעמ ,לעפַאב ַא ןעמוקעג זיא לָאמטּפָא

 ןא ךיז םיירג ואוו-ץיגרע זא ,טסואוועג יז טָאה ןאד ,עטעדנואוו'ואפ

 : עקַאטַא

 ? ןעגנערב לָאמ סָאד םיא ןעמ טעוו ---

 ,ןשטנעמ :עטעדנואוורַאפרעװש יד רָאנ טלָאמעד ןענייז ןבילבעג

 .ןטכיװעג ערעװש טימ ,עטהימשעג יװ ןגעלעג גנַאל-םישדח ןענייז סָאװ

 ךיז ןלָאז רענייב יד ידכ ,סיפ עטעוװעסּפיגרַאפ ערעייז ףיֹוא ןעגנַאהעגנָא

 -נענעק טינ ,ךַאװ ןבילבעג טכענ עצנַאג ןענייז ערעדנַא .ןעמירקסיוא טינ

 .ןקיטיױו יד בילוצ גיוא ןייק ןכַאמוצ קיד

 עיירפ ןיא .עקנַארק יד טכַאװַאב יז טָאה טכעג עקיררעטניוו ענעי ןיא

 .ץרַאװש ןגעלעג זיא םִי רעד .ןָאקלַאב ןפיוא ןפיולסױרַא יז טגעלפ ןטונימ

 -רַאפ טָאה סעילַאװכ יד ןופ ןעמורב סָאד ,למיה ןטערַאטכרַאפ ַא רעטנוא

 .סנרָאג עלַא ףיוא ןרעמיצ יד ןופ ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןצכערק יד טביוט

 -לָאברַאק עקידלביא ,ערעווש יד ןופ טיירפַאב עלייוו ַא ףיוא ךיז טָאה יז

 -לעזַא ןיא ,ןסיורד ןליק ןופ טפול עשירפ יד טמעטָאעגנייא ףיט ןוא תּוחיר

 ךָאנ טפַאשקנעב עקרַאטש ַא ןּפַאכמורַא גנולצולּפ יז טגעלפ ןקילבנגיוא עכ

 -שָאק ןרעווש םעד ןסעגרַאפ ןוא סמירָא ענייז ןיא ןעילוט ךיז :ןענועמש

 | | ,םישדח ןוא ןכָאװ ,געט ןופ רַאמ
 טילבעצ טפַאשקנעב ריא ךיז טָאה גנילירפ רעניסַאקענעב ןעירפ ןיא

 "עג יד ןעזעג יז טָאה טכַאנ ךָאנ טכַאנ .סעליוו יד םורַא רענטרעג יד יו

 טיור-ןגרָאמ רעד --- ןטנַאזירָאה עטרעקַאלפעצ ףיוא סנעניגַאב ןופ ןטרוב

 ןגיטשעגפיוא ןוז עטילנעצ ַא זיא ןַאד ןוא ןדנַאר-חרזמ יד ןדנוצעג טָאה

 תוחיר ןעקידנרוכישרַאפ .הליֿבט רעקיגָאטרַאפ- ַא ךָאנ יוג ,סעילַאװכ יד ןופ

 . -לַאזעג ,רעּפרַאש רעד טימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה טילב-ןצנַארַאמ ןופ

 : .ןגרָאמירפ ןופ טפול-םי רענעצ ;

 טנעקעג טינ ךָאד יז טָאה לָאטיּפש ןיא טכַאנ-ךַאו ַא ךָאנ עדימ ַא

 ןיא טזיורבעג טָאה ורמוא ןַא .?רעמיצ ענשוד ןיילק ריא ןיא ןפָאלש ןייג

 םי גערב ןקידמַאז םוצ ,ןײרַא סָאג ןיא ןסיוטשעג יז ןוא רעּפרעק ריא |

 .טלמירדעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,סעליוו יד ןשיווצ ,ילַא רענעפָאלשרַאפ רעד וצ

 טימ טלגנירענמורא ןעוועג יז זיא םישדח טניז .ףָאלש-ןנרָאמירּפ רעייז

 .טײקנפלָאהַאבמוא ןוא טײקּפַאלש רעייז ןיא ןעזעג טָאה יז סָאװ ,רענעמ
 ,ןטלַאחעגוצ ןוא ןקיטייוו עקידנפמַארק ערעייז ןיא טסיירטעג ייז טָאה יז

 "רעביא-רדסכ רעד רעבָא .ןשינעפרעדַאב ערעייז טליפרעד ןבָאה ייז תעב

 "רעד וצ חוכב ןעוועג טינ זויא רעדילנ עטלּפירקרַאפ ןופ םליפ רעט'רזחעג
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 - טטואוואנמוא ןוא ןגרָאברַאפ .בייל ןגנוי ןופ לּפַאצ םעד ריא ןיא ןקיטש
 .עביל רעשידרע רעטנוזעג ַא ךָאנ רעגַאב ריא טקרַאמשרַאֿפ וליפא רע טָאה

 -ןבַאװפיוא רעד ןופ םערוטש םעד רעּפרעק היא ןיא טליפעג טָאה יז
 ןקעוו סע יו ,טקרעמעג יז טָאה לָאטיּפש ןיא ןוא םורַא ןופ רוטַאנ רעקיד
 וצ לסיבַא רָאנ ןעמוק ייז יו ךיילג ,ןשטנעמ יד ייב ןטקניטסגיא יד ךיז
 ןיא ןעגנַאלרַאפ ןופ ?רעייפ סָאד טּפַאכעגפיוא טָאה יז .ןטפערק ערעייז
 וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה יז ןעוו ,ןטנעצסעלַאװנָאקער יד ןופ ןגיוא יד
 תעב ,םעטִא ןסייח רעייז טליפעג יז טָאה םינּפ ריא ףיוא .רעגעלעג דעייז
 ,ןקילב ערעייז טליפעג טָאה יז .סנּפָאקוצ םנשיק ערעייז טכירַאפ טָאה יז
 טײקטעקַאנ יד טכוזעג ןוא זדלַאה .ריא רעביא טשטילגעג ךיז ןבָאה סָאוו
 ייֵז רעטעמָאמרעט ןטימ ןגיובעגנייא ךיז טָאה יז תעשב ,ןטסורב עריא ןופ
 םוצ ןײנוצּפָארַא ,דיירפ טימ ,ייז קידנפלעה ןֹוא .ץיה יד ןטסעמ וצ
 טליפעג יז טָאה ,טירט עטשרע יד ןלעטש ןוא רענעלעג ןופ לָאמ ןטשרע
 סָאװ ,םירָא ריא טרירעגנָא ןבָאה ייז ןעוו ,רעגניפ ערעייז ןופ רעטיצ םעד
 |  .טנעלענרעטנוא ייז טָאה

 -רַאפ ןבָאה ,ןרעמיצ יד טמיורעג ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ עשינַאּפש יד
 -ענ םייב ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעצסעלַאװנָאקער יד טימ ןטרילפ טריפ
 -ענסיױרַא ךיז ןוא ןטעב יד ןשיווצ טרעטַאלפעג ןבָאה ייז ,ןרעוו טנוז
 יז ןבָאה סָאװ ,טנעה-רענעמ יד ןופ לביימש ןשימלעש .ַא טימ טשטילנ
 'ריּפשעגוייז ןבָאה ,ביוטש םעד ךוט רעסַאנ ַא טימ ןשיװ םייב ,סעגָאלדָאּפ .יד רעביא קידנגיוב ךיז .ךיז ןבעל ןטלַאהרַאפ עלייוו ַא ףיוא טלָאװעג
 ןופ ןעגנוגעוואב יד טגלָאפעגכָאנ ןבָאה סָאװ ,ךעלטעב עלַא ןופ ןקילב יד
 .ןצעזוצ טונימ רעיירפ ַא ןיא ךיז טנעלפ יז ןכלעוו ֹוצ ,ןטקייוװרעדסיוא ןַא ןעמוקַאב רעטעּפש רעדָא רעירּפ טָאה .עדעיַא ,ןטפוח ענעסירַאפ ערעייז
 ןבָאה ןוא גנוטייצ עטלקיוועצ ,עסיורג א ןטיײרּפשרַאפ ייז ןגעלפ ןַאד
 רעבָא .ןקידנגיל ןטימ ןעמַאזוצ ןעלקיטרַא עקיטכיוו טנעיולעג טשרמולכ
 סָאד .ןענעייל טינ ללכ ןענעק ךעלדיימ עקיזָאד יד זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא
 רעד ןופ הציחמ רענעריּפַאּפ ַא טימ טלײטענּפָא ךיז ,םורַא ױזַא ,ייז ןבָאה
 יד ןטעלנ טזָאלעג ןוא ןקילב עקירעגיינ ןופ טצישעג ךיז ,טלעוו רעקימורַא
 י ,ןטסורב יד ןרירַאב טכייל ןוא ןעינק

 ןבָאה עטעדנואוורַאפ יד ןעוו ךיוא ,ןעגנַאגרעד טינ סע זיא רעטייוו
 ריפ ףיוא ךעלדיימ יד ןפערט ןוא סרענעלעג יד ןופ ןײנּפָארַא טנעקעג
 ,ךעלדיימ: יד ,טנערפעג ןַאד {בָאה יז .ןטרָאג ןטנעֶאז ַא ןיא ץינרע ,ןניוא
 : חסונ ןטנַאקַאב ןיא
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 ? רימ טימ ןֿבָאה הנותח טסליוו ---
 .ייז ןבָאה ,ןעועג םיכסמ ,הרירב תילב ,טָאה רוחב רעד ןעוו ןוא

 רענעמ ענערָאװעג-טנוזעג יד .ןּפיל יד ףיוא ןשוק ךיז טזָאלענ לָאמטּפָא

 טלעטשרַאפ) ךיז ןבָאה רעטכעט יד ןוא טנָארפ ןפיוא קעװַא ןַאד ןענייז

 ,עטלייורעדסיוא ערעדנַא ןבעל ןעגנוטייצ טימ

 רעד ןיא "ָאניזַאק, ןופ ןפָאלעגּפָארַא תור זיא טכַאנ-ךַאװ א ךָאנ
 טרָאד יז טָאה ירפרעדניא ןדעי יוװ .םי ןוא רעזייה יד ןשיווצ סָאװ ,ייֵלַא

 ַא ןיא טניואוועג םישדח .עכעלטע טניז טָאה רעכלעוו ,ןקרעמש ןפָארטעג

 : .לָאטיּפש ןיא טלייהעגנ ךיז ןוא עליוו

 םוצ עדַאנירב רעד טימ ןרָאפעגרעבירַא עקרעמש זיא עיזולַאדנַא ןופ |

 רעבָא ,טסינפָאעלעט א ןעוועג רע זיא טמא ןייז טיול .טנָארּפ רעדירדַאמ

 ךיז טָאה רע ןוא טריזינַאנרַא ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ זיא ײמרַא יד יו ױזַא

 -נעטניא רעד ןפלָאהענוצ געטי עקיאור ןיא רע טָאה ,ץלַא וצ טניוטעגסיוא

 -ניה יד ןיא ןדנובעגסיוא ןעוועג ןוא בַאטש ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ,ץנעד

 | 2 | ,עדַאנירב רעד ןופ ןסילוק-רעט
 -ָאפ ַא ןעמונרַאפ ןענָאילַאטַאב יד ןופ רענייא טָאה סַאסָאר סַאל ייב |

 רעייפ ןרעטנוא ןענופעג ךיז טָאה םיא וצ געװו רעד ןוא עיציזָאּפ עטשרעד

 -עג טינ ןָאילַאטַאב רעד טָאה םירגנֶא ןופ שינעלייא רעד ןיא .אנוש ןופ

 ןופ ןטינשעגּפָא ןבילבעג געט עכעלטע זיא ןוא עיניל-ןָאפעלעט ןייק טנייל

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמונעגרעביא קראטש ךיז טָאה עקרעמש .טלעוו רעד

 ַא ןעיצ וצ ןדלָאמעג ק קיליוויירפ ךיז ןוא ,ןשטנעמ יד ןֹופ תועידי ןייק טינ

 | :געוו ןכעלרעפענ ןרעביא טָארד

 -- !טינ חטילש ןייק רימ ףיוא ןבָאה ןליוק עשיטסישאפ יד ---

 ןדָאלַאב ןיירַא געוו ןיא טזָאלענ ךיז ןוא ריציפֶא םעד טרעכיזרַאפ רע טָאה

 רעבָא ,תומילשב טריפעגכדוד רע טָאה עיסימ ןייז .גייצעג ןוא ןטָארה טימ

 טינ רועיש זיא רע .טנַאה ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ רע זיא געווקיר ןפיוא

 ,תוחוכ עטצעל יד טימ ,רעקידעבעל ַא םיוק ןוא טולב טימ ןעגנַאגענֿפָא
 .עדַאנידב רעד וצ טּפעלשרעד ךיז

 םירָאװ ,עטכייל ַא זיא אפוג דנואוו יד זַא ,טניימענ ןעמ טָאה תליחת

 טייצ לקיטש ַא רעבירַא רעבָא זיא'ס .טרירַאכמוא ןבילברַאפ זיא ןייב רעד

 -עּפס ַא וצ טקישעג םיא טָאה ןעמ .ןרָאוװעג רעסעב טינ זיִא טנַאה יד ןוא

 -רעביא זיא טנַאה רעד ןיא זא טלעטשעגטסעפ טָאה רענעי ןוא טסילַאיצ

 רעּפֶא עטַאקילעד ןוא ערעווש ַא טרעדָאפ סָאװ ךַאז ַא --- וורענ ַא ןסירעג

 | | .עיצַארוק עקולעפגרָאז ןוא עגנַאל רעייז ַא רעדָא ;עיצַאר
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 עקיטרָאד יד .םיסַאקענעב ןייק טקישעגקעװַא רעבירעד םיא טָאה ןעמ
 פייורעד ןיא רע .ןריפכרוד טנעקעג טינ עיצַארעּפָא יד ןבָאה םיריוטקָאד

 ןרעי זיא ןוא "טנָארפ םוצ עקיאעּפמוא , ןופ עליוו ַא ןיא ןעניואוו רעבירַא
 נעט-רעטניוו עסַאנ יד ןיא .שזַאסַאמ ףיוא לָאטיּפש ןיא ןעגנַאגעג גָאט
 טָאה טנַאה רעטעדנואוורַאפ רעד ןיא .םירוסי עקרַאטש ןטילעג רע טָאה
 -רַאֿפ יו ,רַאטש ןעוועג ןענייז רענניפ יד ןוא טרילוקריצ טינ טולב סָאד

 -נָא טָאה רע ןוא טרעסעברַאפ ךיז טנַאה יד טָאה גנילירפ ביֹוהנֶא .ןריורפ
 | : .,רעגניפ יד ןגעװַאב טכייל ןביוהעג

 -עג רע זיא ,טנָארפ םוצ ןרעקוצמוא לענש ךיז- וויטקעּפסרעּפ ַא ןָא

 טכַאקעגסיױא ןעוועג זיא רע .לטעטש-ןדילַאװניא םעד ןיא בשות ַא ןרָאװ
 -רעה ערעווש עלַא ןופ טסואוועג טָאה ,סעקטָאילּפ ןוא ןתוליכר עלַא ןיא
 םיריוטקָאד יד ןופ סעטכישעג-עביל עלַא קינייוסיוא ףיוא טנעקעג ,רעצ
 -ושז-ןָאד , לקיטש א ןרָאװעג ךיוא 'ןיילַא זיא ןוא רעטסעווש-ןקנַארק ןוא

 יד ןופ טכירַאב םעיונעג ַא ןתור ןבענענּפָא רע טָאה ירפרעדניא ןדעי ."ןַא

 -י ,סעיינ עטצעל
 ךָאְנ זיא רע תעב ,טַאהעג ריא טימ רע טָאה ךערּפשעג ןטשרע ןייז

 יז ןעוו .םיסַאקענעב ןיא ןעמוקנָא ןייז ךָאנ ךיילג ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג
 סע יוװ ,רוטַארעּפמעט יד ןטסעמוצּפָא םיא ,טעב ןייז וצ ןעגנַאגעגוצ ןיא
 ףרַאש עלייוו ַא יז רע טָאה ,טנעיצַאּפ םעיינ ןדעי טימ טריפעג ךיז טָאה
 - :ןָאטעג גָאז ַא ןוא טכַארטַאב

 ? ןיינ ,רעטכָאט עשידיי ַא ךיז טכַאד --
 -רעט םעד טניילעגרעטנוא ןוא ןָאטענ ?כיימש א יז טָאה --- !ַאי ---

 | ,םירֶא ןייַז רעטנוא רעטעמָאמ
 -ַאװ ןופ -- טנַאה ריא ןטלַאהרַאֿפ רע טָאה -- !םכילע םולש --

 ? ענעדיי ַא טמוק ןענ

 ,עניטסעלַאּפ ..,לארשי ןץ'רא ןֹופ ---

 רעזדנוא ןיא םירָאװ ,ןענַאד ןופ טייוו טינ ןגיל זומ עניטסעלַאּפ ---
 טָאה ןועמש .הנידמ רעקיזָאד רעד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא עדַאניתב
 ... ןפורענ םיא ןעמ

 ןביוהעגנָא סע טָאה ןַאד .ןבילבעג ליטש עלייוו ַא זיא ץרַאה ס'תור
 : טלמַאטשעגסיױורַא טָאה יז .רעקיטסַאה ןּפַאלק

 | ? ןועמש ...דניצַא רע זיא אוו ---
 רענעי ףיוא :ןעיינ ןטַאדלָאס עֶלַא ואוו טרָאד אמתסמ ..,?ואוו --- 

 | ,,,!!טלעוו
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 זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג סָאלב זיא תור זא ,קידנעעזרעדו

 ןוא ,קיטַאלג טינ רָאנ סעּפע זיא לדיימ ןקיזָאד םעד ןוא ןענועמש ןשיווצ

 | ; ןטסיירט ןביוהעגנָא יז טָאה רע
 ,יױזַא רָאנ ךיז טדער סע ...טשינ ךיא סייוו רעּכיז ףיוא טסייה'ס ---

 ןיימ יו ,טעגרהעג ףוס לב ףוס טַאדלָאס רעדעי טרעוו ?כש יּפ לע םירָאו

 ..הילתל בנג ףוס ;ןנָאז טנעלפ עטַאט

 הלועּפ עקירעהעג יד טאהעג טינ ןבָאה רעטרעוו-טסיירט ענייז יו ױזַא .

 רע טָאה ,קילב ןטלמוטעצ ַא טימ טקוקעגנָא ץלַא ךָאנ םיא טָאה תור ןֹוא

 :לכשה רסומ א טימ השעמ ַא ןלייצרעד ןביוהעננָא

 -יא ןעמעלַא זדנוא ןוא ןבעל ןוא ןבעל ךָאנ .רע טעװ רשפא ןוא ---

 ןופ לשמ א ּפָארַא ךיז טמענ ?ךס ַא ןבָאה ריא טפרַאד סָאװו !ןבעלרעב

 -עג ןימי לכ ןיא ,רעדיינש רעד קיציא םהרבא בר ,עדייז ןיימ ...ןדייז יי

 -טֶא ךיז טכאד ,המשנ רעד טימ טעכָאּפעג דימת טָאה ,שולח ַא דיי ַא ןע

 -ליבסנַאמ ַא ןעוועג זיא ,ןגעקַאד ,עבָאב ןיימ ןוא-,סיפ יד סיוא רע טוצ טָא

 ?ףוס רעד ןעוועג זיא ריא טניימ סָאװ זיא ...!רעב א יו טנוזעג ,ענעדיי א

 ןוא ןברָאטשעג זיא עבָאב יד :ףוס רעתמא רעד ןעוועג ןיוש זיא'ס ---

 בייוו עטייווצ יד ןוא בייוו רעטייווצ ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה עדייז רעד

 .ַא םימ טַאהעג הנותח רעכיז טלָאװ עדייז רעד ןוא ,ןברָאטשעג ךיוא זיא

 -ניא טלָאװ ןוא סעמיצ טימ ןסענעגרעביא טינ ךיז טלָאװ רע ןעוו ,רעטירד|

 רע טָאה דָאב ןכָאנ קיטיירפ ...ברַאטש ןייק טכַאמענ טינ ןענירעד ןטימ

 המשנ ןייז ןיוש זיא ןשטנעב טכיל וצ ןוא טעמיצ ּפָאט םוצ טּפַאכעגנוצ ךיז

 טָאה ןעמ !ןָאטעג טלאמעד ךיז טָאה'ס סָאװ ,ייַא-ייא .ןדע-ןנ ןיא ןעוועג
 -מַאל טימ ןעגנַאנעג זיא ןעמ ןוא טכַאנוצ-תבש ןייז רבקמ טזומעג םיא

 ... םייחה-תיב ןפיוא סענרעט

 :לַאניּפ םעד טלייצרעד ןוא טמעטָאענּפָא עלייוו ַא טָאה עקרעמש

 ַא סעייועג םָאה'ס ,רעטניוו ןעשענ ךָאנ סע זיא ןקילג טלַא וצ ---

 ןיא ןלַאפעגניירַא זיא שמש רעד סערדָאט ןוא ,תושפנ תנכס ,עכורעווַאז

 רעד עקבייל ןעוו ןוא יינש ןיא זדלַאה ןזיב ןעקנוזעגנייא זיא ,קַאװָאר

 -עג רימ ןטלָאװ ,ןרעיוא עגנַאל ענייז רַאפ סױרַא טינ םיא טּפעלש דימש

 טייטשרַאפ טציא זיא ,ונ !!דחא םויב תורּפכ ינש :חנותח עתמא יד טָאה

 ? השעמ יד ןיוש ריא

 עטשרע יד ןופ ןוויטקעּפסערעּפ יד םנה ןוא ןענַאטשרַאפ טָאה תור

 -וופ יז טָאה ,עקידלניופ ןייק ןעוועג טינ ל5כו ?כ ןענייז רעבייוו ייווצ

 עסיורג ןרָאװעג ייז ןענייז ןָא טלָאמעד ןופ .ןָאטעג לכיימש ַא ןנוועטסעד
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 העד טימ השעמ יד טכַאמעג רעטעּפש ךיז טָאה סע ןעוו ןוא טניירפ עטוג
 -עביל .עצנַאג ןייז ןתור טױרטרַאפנָא עקרעמש טָאה ,ַאטיּפעּפ ןירעיזולַאדנַא
 וה | .ףֹוס ןזיב ביֹוהְנֶא ןופ עטכישעג

 -וּפש םעד ןזָאלרַאפ טָאה רע יו ךיילנג ןַאטיּפעּפ טקרעמַאב טָאה רע
 טָאה סעליוו יד ןופ רענייא ןיא .לטעטש ןרעביא ןכירק ןביוהעגנָא ןוא לָאט
 -ךַאפ ןבָאה סָאֹוו ,ַאירוטסַא ןופ םימותי-רעדניק רַאפ םייח ַא ןענופעג ךיז
 ןוא טעטש עטרידרַאבמָאב יד ןופ ןפױלטנַא ןתעב ,ןרעטלע ערעייז ןרָאל
 טָאה עקרעמש .ןירעעזפיוא םלַא טעברַאעג טרָאד טָאה ַאטיּפעּפ .רעפרעד
 -מורַא ,נרַאוװניילק חרבח ַא ןשיווצ ,ןטרָאג ןיא ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ יז
 | .ןעמולב ןוא רעמייב טימ טלנניועג

 טימ ,עכעלקיד ַא ,רָאי קיצרעפ עּפַאנק א ןופ יורפ א ןעוועג זיא יז
 רעכעלרעטומ רעד רעטנוא .ןפיל עלופ ןוא ןניוא עקידנענערב עצרַאוװש
 ןלעוסנעס ןופ ןרוּפש טעילטענ ןבָאה ןכירטש-טכיזעג עריא ןופ טייקיאור
 יד ֹוליפַא .םורה ןופ ןעיורפ יד ייב לופסקורדסיוא ױֹױוזַא זיא סָאװ ,ץייר
 טָאה יז .ןצרַאה םוצ טדערעג םיא ןבָאה םינּפ ריא ףיוא ןשטיינק עטכייל
 -ַאװו ןיא ןעגנוזענסיוא ןבָאה סנירעצנעט סָאװ ,לדיל סָאד טנַאמרעד םיא
 :ןטענַאטסַאק ןֹופ ּפַאלק-גנילק ןטימ טיײלגַאב ,ןטערַאבַאק רעיצנעל

 | ..! סוחי ןשירענייניצ ןופ טַאטש ךיא --
 טנעקעג טינ ןוא טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז רע טָאה עלייוו עגנַאל ַא

 -ייצרעביא ,םענעסָאנעצ סָאװטע ריא ןופ סילב ןטפַאנרַאפ ןייז ןסיירּפָא
 ןדלַאפ ןֹוא ןטייקדנור ענייז עלַא ןיא ןטלַאהַאב טָאה סָאװ ,רעּפרעק ןקיט
 + .טפַאשנדייל עטּפעשענסיוא םינ ,עטעּפש א

 ןוא לקניו םענעי ןיא ןגיוצעג ןיֹוש םיא סע טָאה גָאט ןצנַאג ַא
 זיא אטיפעּפ .עליוו יד ןעגנַאנעגיײברַאפ לָאמַארעדיװ דע זיא טנוװָא ןיא
 ךיז טָאה רע .םי םוצ טקוקענּפָארַא טָאה ןוא לקידב ןפיוא ןיילא ןסעזעג
 עלַא ןיא טקוקענמורַא ךיז ,טלטסוהענרעטנוא טָאה ,ןטרָאג םורַא טיירדענ
 .סעומש א ןריפרַאפ וצ טומ ןייק טאהעג םינ ןוא זָאנ יד טציינשעג ,ןטייז
 :ןייֵלַא ךיז טימ ט'הנעטעננייא רע טָאה ,שזַארוק ןבעגוצוצ ךיז ידכ

 -ךיימ עננוי עֶלַא טעפעשטרַאפ טָאה רעכלעוו עקרעמש ,שטייטפ ---
 א ןענופעג דימּת טָאה סָאװ ,עינַאּפש ץנַאג ןופ "סעלבמַאר , יד ףיוא ךעל
 ואוו ,םוטעמוא ץרַאה ןכָארבעצ ַא טזָאלענרעביא ןוא לטרעווכיילג קיסַאּפ

 א יו םוטש ןרעװ לָאז רע זַא ,ןכתיח -- ןרָאפענכרֹוד זיא עדַאגירב יד
 . טפַאשטנַאק ןסילש וצ ידכ ,םיפ ןוא טנעה ענייז ןעניפעג טינ ןוא שיפ
 | . 2419 ענעדיי רערעטלע ןַא טימ
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 סעקנַאב ןטיוט ַא יו ןפלָאהעג ןבָאה תונעמ ןוא תונעט עלַא יד רעבָא

 | .טימעג קירעיורט ַא טימ ןפָאלש קעװַא ןיא רע ןוא
 ןוא .ןושל ןענופעג רע טָאה ,טייצ-תושמשה ןיב ,סנגרָאמוצ טשרע

 - ןצנַאג ַא .רומזמ א יו קעװַא ץְלַא זיא ,הלחתה ַא טכַאמעג טָאה רע רָאנ יו
 ,ןטנָארּפ יד ןגעוו טלייצרעד ריא טָאה ,ןַאטיּפעּפ ןבעל ןסעזעג רע זיא טנוװַא
 . רעד ןוא ןעגנורעדנַאוװו ענייז ,ןליוּפ ןגעוו ,"ליוולעב , םעד ןוא זירַאּפ ןגעוו
 קוק א טינ סלב רע טָאה טייצ רעצנַאנ רעד .רַאפ ,ללכב עטכישעג טקעוו
 : ,סיוא םיא טרעה עטנכש ןייז .יצ ןבעגעג

 ןסעזעג טלָאװ יז יו ,םי ןפיוא טכַארטרַאפ טקוקעג יז טָאה תליחת
 -נשיור ַא יו ןסָאלפענ טָאה סָאװ ,ןושל-הנעמ ןייז ןעוו רעבָא .ןייֵלַא ענייא

 זיב ּפָאק ןופ טכַארטַאב םיא יז טָאה ,טרעהעגפיוא טינ טָאה ,לכייט קיד
 -םיוא ,ּפָאק ןטריזַאר ןייז טימ .קילב ןקידנשרָאפ ,ןקיטייז ַא טימ םיפ יד
 -נייא ןעוועג זיא סָאװ ,ףוג ןטרַאדענסיױא ןוא םינּפ ןשלניופ ,םענעגיוצעג
 ,קנַארק ַא יוװ ןעזעגסיוא רע טָאה ,טַאלַאכ-לָאטיּפש ןלעה ַא ןיא טלקיוװעג
 : ןָאטעג ?מרומ ַא טָאה יז .לגָניי קידנעלּפַאלּפ

 טָאה סָאװ ,תונמחר ןופ ליפעג רעד ןֹוא --- !דניק םיִרָא ןיומ ----
 .ןדייל ענעגייא ןופ ענורטס ַא ןרעטיצ טכַאמענ טָאה ,ריִא ןיא טכַאװעגפיוא

 .ןעננובעלרעביא .ןוא

 .-קירוצ ןוא םַאזנייא טבעלענ יז טָאה לטעטשר ןדילַאװניא םעניילק ןיא
 -ךיימ עגנוי ןעוועג ןענייז םייח-םימותי ןופ סרענידַאב עדעדנַא יד .ןניוצעג
 סע ואוו ,םורד ןופ טמַאטשענ טָאה יז .טנגעג רעקימורא רעד ןופ ךעל
 -רעב ןוא רוטלוק רעשיבַארַא רעד ןופ ןרוּפש ןטסרעמטַא ןבילבראפ ןענייז
 ןיא ןלַאפעג זיא ןַאמ ריא זא ,טסואוועג רָאנ ָאד טָאה ןעמ .טולב ןשירעב
 ,רעדניק עריא ןרָאלרַאפ טָאה יז זַא ןוא ,גירק-רענריב ןֹופ נעט עטשרע יד
 | יה : - ,גוצקיר ןתעב

 -רעּפ וצ רעּבירַא עקרעמש ךיוא זיא --- ?עגיח ןייק טיג טנייז ריא --- -
 | | : ..םינינע עכעלנעז |

 . .ןיינ -

 ? ןענאו ןֹופ --

 .. אנַאלַאמ ןופ !טייוו יועייז ןופ ---|

 ענייז טימ ןכיקגרַאפ רע טָאה --- יגֶעווד ךלהמ ַאזַא םינ זיא'ס ,ונ י--=

 | ,תועיסנ ענעגייא

 םענייא ןעק םיסַאקענעב זיב אנַאלַאמ ןופ ךיוא ;ןניוושעגנ טָאה יז

 : ןטכַארטניירא גנַאל טזָאלעג טינ ריא טָאה רע ..,!ליפוצ ןוא ךס ַא ןריסַאּפ
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 ?טָאטש ןייא ןיא טבעלעגּפָא ריא טָאה ןבעל ץנַאג ַא ןוא --

 .גרעב יד ןיא ,ףרָאד א ןופ םַאטש ךיא ,ןיינ ---

 ןוא ,סיוא יז טגערפ רע יאמלה ,טרעדנואוועג תליחת ךיז טָאה יז

 ףרָאד םעד ןעזרעד יז טָאה טציא .םיא טרעפטנע יז סָאװרַאפ ,רעמכָאנ

 ;םורַא טנגעג עקינרעב א ;עוּפיש ַא ףיוא סעקזייה ץוט ַא :ןגיוא יד רַאֿפ

 -ָאמש טאהעג ןבָאה םירעיוּפ יד .ןציּפש עכיוה ףיוא יינש --- טייוו רעד ןיא

 -ענמורַא ןעֿמ טָאה טייצ-טסבדַאה .ןדָאב ןקיזלעפ ןשיווצ דרע סעקטַאּפ על

 ןטריבלייא יד טּפַאלקענּפָאדַא ןוא ןקָאטשניײװ יד ןופ ךעלגייווצ יד ןטינש
 ןיא .ןטיצ יד ןעשַאּפ סעטרבח טימ ןעננַאנעג ןיא יז .סעלשטיט עגנַאל טימ

 .גרעב יד

 ,גנוגייצרעביא טימ רע טנָאז -- !גרעב יד ןיא ןייש רעייז זיא'ס ---

 -עג טינ לָאמנייק טרָאד טָאה רע .גנַאל וצ טרעיוד ןגייוושליטש סָאד ןעוו

 ןעיורפ עשיפרָאד יו ,דליב א ףיוא ןעזעג לָאמַא טָאה רע רעבָא .,טניואוו

 .ּבָאק ןפיוא רעסַאװ ןעלנַאל טימ ,לָאט א ןופ .ןגייטש

 -עג רעזולַאדנַא יד ךיז טנָאמרעד יז .?יטש יז טרעטסילפ -- ָאי --

 -נַאגעג ייז ןענייז לָאמּליײט .ןטנווֶא עקידקיטנוז יד ןיִא ץנעט ןוא ןעגנַאז
 .?ןעוועג טלָאמעד יז זיא טלַא יו .ףרָאד ןרעסערג ,ןטנעָאנ ַא ןיא ןעג

 .המחלמ עכעלקערש ַא רָאפ טמוק טייוו-ץינרע זא ,טלייצרעד ןַאד טָאה ןעמ

 יד ייב ןופרעד טדערעג ןשטנעמ ערעטלע ןבָאה ןטכַאנדַאפ ןיא רָאנ רעבָא

 .עכריק רעד רַאֿפ ץַאלפ ןפיוא רעדא קנעש ןופ ןריט

 ?אנַאלַאמ ןייק ריא טמוק יו ןוא ---

 .טניואוועג טרָאד טָאה ןַאוכ ---

 | : | ? רעוו ---
 -ַאנ ַא ןיא טעברַאענ ןוא רעקינַאכעמ א ןעווענ זיא רע .ןַאמ ןיימ '-- !

 .ןעמונעגרעבירא ךימ רע טָאה ,טאהעג חנותח ןבָאה רימ ןעוו .שזַאר

 ריא טמוק סע .ליפיוזַא טדער יז יאמלה ,טינ רעמ ךיז טרעדנואוו יז

 ךרודַא רָאנ ריא ןפיול סָאװ ,םיטרּפ ענעי וליפַא םיא טלייצרעד יז זא ,רָאפ
 טינ לָאמנייק ָאד ךיז טָאה יז .גנורעטכיילרעד ַא טליפ יז ןוא ,קנַאדעג םעד

 רעדעיַא ?ןלייצרעד וצ ןַארַאפ ןיוש זיא סָאװ לייוו ,ןצרַאה ןֹופ טדערעגּפָארַא

 ינֹוז ַא לָאמנייא ןענישרעד זיא זַאוכ ...עמַארד ַא טעבעלענרעביא ָאד טָאה

 -לֵא ןא ףיוא ןעמוקעג ןענייז ייז .טָאטש ןופ טיילעגנוי עכעלטע טימ קיט

 -ָאליק ןעצ ףיוא טעּפָאסעג ןוא טפייפענ טָאה סָאװ ,"עקיײרַארַאט, רעט
 ןזייב ףיוא .סעיינ א ןעוועג ןַאד סע זיא טננעג רעייז ןיא רעבָא .רעטעמ
 ןָא טראפ סָאװ ,ןגָאװ םעד ןקוקנָא ,ןפָאלעגנעמַאזוצ ךיז ןעמ זיא רעדנואוי

144 



 ,ריא ןופ ןטָארטענּפָא טינ זיא ןַאוכ .טעּפש זיב טצנַאטעג טָאה ןעמ ,דרעפ
 ,םיא טימ רָאנ טצנַאטעג טָאה יז ןוא ןרָאװעג ןלעפענ ךיילג ריא ןזיא רע
 -ַאב טעּפש .הרבח .עשיפרָאד יד ןופ ןקילב עזייב יד טקרעמענ טָאה יז םנה

 -רעסעמ טּפַאכעג ןבָאה ןעננוי ייווצ .נעלשעג ַא ןכָארבעגסױא זיא טכַאנ
 -הנושמ רעייז טימ ןגױצענּפָא טינ ןטלָאװ עשיטָאטש יד ןעוו ןוא ךעטש
 : .סיױרַא טינ עקידעבעל ןייק ייז ןטלָאװ ,ןנָאװ ןקיד

 ,ןזייוו לָאמַאכָאנ ךיז טעװ ןַאוכ ביוא זַא ,טגָאזעג ןבָאה עקיטרָא יד
 םיא ןוא ?עקשזָארד , ןייז ןופ רעדעד-ימונ יד ןדיינשפיוא םיא ןעמ טעוו
 ןוא שידלעה ןעװעג זיא ןַאוכ רעבָא .ךיוב ןופ סעקשיק יד ןזָאלסױרַא
 יד טעװַארּפעג ןעמ טָאה םורא שדוח ַא ןיא ןוא ןעמוקעג זיא רע ,קיטומ

 ייז טָאה גָאטרַאפ ןוא טכַאנ עצנַאנ ַא טרוכישעג ןבָאה הרבח יד .הנותח

 | .גֿפו קיטש ַא טיײלנַאב ףרָאד רעצנַאג רעד
 ? קיטילָאּפ רעֶד ןיא ןעוועג זיא רע.---
 עקיזָאד יד ןופ ןענַאטשרַאפ טינרָאג ךיא בָאה ןַאד רעבָא ,ָאי --|

 יי | | ... םיניגע
 -רַאפ טפָא רע טגעלפ הנותח רעד ךָאנ ןכָאװ עטשרע יד ןיא ןיוש

 -רעביא ןאמוק רע טנעלפ טעברַא רעד ךָאנ .ןטנוװֶא עצנַאנ ףיוא ןדניווש

 דשוח וטיפַא יז טָאה ביֹוהנֶא ןיא .סָאג ןיא ּפָארַא רעדיוו זיא ןוא ןסייב

 -רעד ןביוהעגנָא ריא רע טָאה רעטעּפש .עטבילעג ַא טָאה רע זַא ,ןעוועג
 -רַאפמוא טשימעגניירַא ןוא ,ןעגנולמַאזרַאפ ןוא קיטילָאּפ ןגעוו ןְלייֵצ |

 סע ...םזילַאקידניס ,םרָאפער-רַארנַא ,םזילַאיצַאס :רעטרעוװ עכעלדנעטש

 -עג טָאה רע ...!ערעסעב ַא ןוא ערעיידפ ַא ,טלעוו העדנַא ןַא ןעמוק טעוו

 רסיק ןגעק :טרעהעג טינ סנױזַא ןעמ טָאה ףרָאד ןיא סָאװ ,ןכַאז טדער
 ךיוא .רַאה ריא ןוא ןַאמ ריא ןעוועג רעבָא זיא רע .טָאנ ןנעק ןליפַא ןוא
 יז .טציהענ ךיז ןוא טריטוקסיד ןבָאה ייז .ןעמוקעגניירַא ןענייז םירבח
 עטסנרע ןענייז סָאד זַא ,יז טָאה טסואוועג רעבָא ,ןענַאטשרַאפ קיניײװ טָאה
 | :י | ,םינינע 'עכעלרעפעגנ ןוא

 -עגסיוא טּפָא ןענייז סע :ןרָאװעג רעקיאורמוא ץלַא ןענייז ןטייצ יד

 ןעמוק ןצניוװַארּפ ןופצ יד ןיא זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .ןקיירטש ןכָארב

 -וקעגרָאפ ןענייז ייז ייב ךיוא .ןסָאגרַאפ טרעוו טולב ןוא ןטַאטנעטַא רָאפ!
 רע .ןטפול רעד ןיא ןעגנאהענ זיא םערוטש ַא ןוא ןסיוטשנעמַאזוצ ןעמ

 -עג יז ןיא גנַאל-ןהעש .םייהַא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ןעמוק !ביוהעגנָא טָאה

 רַאפ רעטיצ ַא .ללח ןרעטסניפ ןיא טקוקעג ןוא ןניוא ענעפָא טימ ןנעל

 טשימרַאפ ךיז ןבָאה ןלימענרָאפ עלעקנוט ןוא ןשינעעשעג עטנַאקַאנמוא
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 טָאה ורמוא רעד .ןַאמ ןטרעגַאב ןופ גנוטרַאװרעד רעקידלּפַאצ רעד טימ

 ,סמירא ענייז ןיא טכַאװענפיוא יז זיא טפָא .ףָאְלש ןיא ךיוא טגלָאפרַאפ .יז

 ריא ךיז טָאה ןייוועג ַא ןוא ,רעדילג עריא ףיוא ןּפיל עסייה ענייז קידנליפ

 טָאה קילג סָאד .דיירפ ןוא גנוגערפיוא ןופ ,קערש רַאפ :זדלַאה ןופ ןסירעג
 .טדיישעצ ןעוועג גנַאל-ןרָאי ייז ןענייז ןַאד ןוא ץרוק ױזַא טרעיודעג

 .ןעקרעמש גנולצולּפ יז טגערפ -- ?זירַאּפ ןופ טפמוק וד ---
 .ָאי ---

 .ןעוועג ךיוא טרָאד זיא רע ---

 ? ןעוו ---

 טריטסערַא ןענייז ךס ַא .ַארעוװיר עד ָאמירּפ ןופ ןטייצ יד ןיא --
 טייצ ַא .קיטילָאּפ רעד ןֹופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ערעדנַא ןוא ןרָאװעג

 יד ןפָארטעג רעטייוו רע טָאה קידנעײנסױרַא רעבָא ,"ןסעזעג , ךיוא רע זיא

 -- תוסיפת יד ןוא ןרָאװעג רעננערטש ץלַא זיא םישזער רעד .םירכה

 | :טנַאזעג ןוא טנווָא ןיא ןעמוקענ רע זיא לָאמנייא .רעלופ

 . ! ןרָאפקעװַא טנייה זומ ךיא ---

 : טגערפעג יז טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא ןענַאטשרַאפ טָאה יז

 | פ גנַאֿפ ףיוא ,---
 ןיא טרעמַאלקענ ךיז טָאה יז .העש עּפַאנק ַא ךָאנ ןבילבעג ןיא רע

 םיא יז טָאה ,זירַאּפ ןייק ,ווירב ןטשרע ןיא .טנייוועג ןוא סמירָא ענייז

 -ענ סע רע טָאה ןרָאי עצנַאנ יד .רעטומ א ןרעוו טעוװ יז זַא ,טגָאזעגנָא

 -רעד ריא ןבָאה סע םגח ,ןדירפוצ ןעוועג זיא יז רעבָא ,ןדיימרַאפ טלָאװ

 ןופ דנַאר םייב פרעמיצ ןיילק ַא ןעננודעג טָאה יז :ןטייצ ערעווש טרַאװ

 ןיא טרובעג סָאטירדעּפ ךָאנ .שעוו ןשַאו ןעמונעג ךיִז ןוא טָאטש רעד

 -גנוי ריא ןיא טילבעצ ךיז טָאה יז :ןרָאװעג רעכעלנייּפ ךָאנ ןבעל סָאד
 יד .טייקנייש ריא טימ טייקמאזקרעמפיוא יד ןניֹוצעֶג ןוא טפַאשרעטופ
 ןפערט וצ יז טימַאב ךיז ןבָאה ,טעברַא ןעמוקַאב טָאה יז ואוו ,םיתב-ילעב

 עשירעפורסיורא טרעיולעג ןבָאה סַָאנ ןיא ;טלעג ןטָאבעגנָא ןוא ןיילַא

 ןפמעק וצ ןעוועג זיא רערעווש ךָאנ .ןעננוקרעמאב עקידהּפצוח ןוא ןקילב

 וי - .ןעגנַאלרַאפ ענענייא יד טימ
 + טליפעג טינ ךיז יז טָאה רעמיצ ריא ןופ טנעוו ריפ יד ןשיווצ ןליפַא -

 ןאוו ,לָאט ַא ןופ דנַאר ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה לַאטרַאװק רעד .ןילַא
 -עדינ יד .טָאטש רעצנַאנ רעד ןופ לַאפּפָא םעד ןפרָאװעגסױרַא טָאה ןעמ

 ןבָאה סע .ךעלסעג עגנע ןיא ןפרָאװעגנָא ןענַאטשעג ןענייז סעדייבעג עקיר ||

 -ענּפָא ןוא רעירַאטעלַארּפ-ןּפמול ,עזָאלטעברַא ,רעניולדנָאט טניואוועג .ָאד -
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 ,רָאדירָאק ַא ךרוד טלייטעצ ןעוװעג זיא זיוה סָאד .ןעיורפ-ןסָאג עטבעל

 -עג םורַא ןענייז סע ואוו ,לפיוה קידתופתושב ַא וצ טריפעג טָאה סָאװ

 ַא ןֶא טסערּפעג ךיז ןבָאה ןטייז עֶלַא ןיא .ןענָאזַאװ עטקלעװרַאפ ןענַאטש

 ןײא ןדעי ייב ךיו טוט סע סָאװ ,טסואוועג ָאד טָאה ןעמ .ךעלרעמיצ רועיש

 :טייקיניילק עדעי טרעהענ ןעמ טָאה ךעלטנעוו עניד יד ךרוד ןוא לּפעט

 סָאװ ,רענעמ ערוכיש ןופ תולוק ,סעמַאמ ןופ תוללק ןוא רעדניק ןופ ןייוועג

 .עביל ןופ ןרעטסילפ ןֹוא ,קנעש ןיא סנׂשָארג עטצעל יד ןבעגענסיוא ןבָאה

 ָאטירדעּפ רעניילק רעד ןוא ווידב ןעמּוקעגנָא ןטלעז ןענייז ךיירקנַארּפ ןופ

 ןכירטש עיינ טסעדטנַא רדסכ טָאה יז .טסיירט עקיצנייא ריא ןעוועג זיא

 טָאה טפַאשקנעב ןופ ןהעש ןיא .קורדסיוא ןוא םינּפ ןייז ןיא רעטָאפ ןופ

 ןוא דניק סָאד קיטייצכיילנ ןעוועג יו זיא רע ןוא ךיז וצ טעלוטעג םיא יז
 | | ,ןַאמ -עד

 לעטָאה , ןיא :ןעמַאזוצ ןענַאמייר טימ טניואוועג יאדווַא טָאה רע ---=|
 .טייקליטש יד ןסירענרעביא עקרעמש טָאה --- "טינ טריטסיזקע סָאװ

 םיא בָאה'כ .טניואוועג טָאה רע ?עטָאה ןכלעוו ןיא טינ סייוו ךיא -- = |

 7 ,עטנַאקַאב ןופ סערדַא ןפיוא ןבירשעג

 ! ןטנַארגימע עשינַאּפש ךס ַא ןעוועג ןענייז זירַאּפ ןיא ---

 -קָארּפ ןֹוא גינעק םעד ןפרָאװעגּפָארַא ןעמ טָאה רעכַאנ רעבָא .ָאו --
 ןַאד .טנידרַאפ טונ ןוא ןעמוקענקירוצ זיא ןאוכ ,קילבוּפער יד טרימַאל

 טציא ןַא ,טפַאהעג ןבָאה רימ .ןעמרַאק עניילק יד ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ןיא רע .דנַאטשפיוא םעד טכַאמענ ןבָאה ייז רעבָא .טונ ןייז ץְלֲא טעוי

 .ןטַאדלָאס יד טּפַאלקעצ ןבָאה ערעזדנוא ןוא ןדַאקירַאב יד ףיוא ןעיועג
 םיא ןבָאה ייז .טאטש יד ןעמונרַאפ ןטסישַאפ יד ןבָאה רעטעּפש רעבָא

 ופ .ןסָאשרעד

 .תונמחר ןַא ןעועג םקונ ךיז ןבָאה ענעי .ץלַא טינ טלייצרעד יז
 וצ טרעפילענסיוא יז ןעמ טָאה ,ןַאמ ריא ןסָאשרעד טָאה ןעמ יו םעדכָאנ

 ןענייז עגַאלדָאּפ רעד ףיוא .טקידלַאװנרַאפ יז ןבָאה סָאװ ,ןרָאמ עדנַאב ַא

 ערעייז טצוירעג ןבָאה טולב ןופ ןרוּפש יד ןוא ןקעלפ עטיור ןעוועג ךָאנ

 -ענ ןלַאפרַאפ זיא ַאטירדעּפ .תענושמ זיב טפרַאשרַאפ ייז ןוא ןטקניטסניא

 .רעטילימ ןקידנטערטּפָא ןטימ קעװַא רע זיא רשפא ,הלהב רעד ּתעב ןרָאו

 עטשלחרַאפ א .טנייועג ןוא טנַאװ רעד וצ טעלוטעג ךיז טָאה עניילק יד

 וצ ןעמוקעג זיא יז ןעוו .ענָאלדַאּפ רעד ףיוא ןהעש ךס.ַא ןנעלענּפָא יז זיא

 -ענסיורא .ךיז ,דניק סָאד ןעמונעג טָאה יז .טכַאנ ןעוועג .ןיוש זיא ,ךיז

 סָאו ,םיטילּפ תונחמ יד .ןופצ ןייק ןזָאלענ ךיז ןוא טָאטש ןופ טעבנג

147 



 ו-

 עשטייד ןופ ןרָאװענ טרידרַאבמָאב ןענייז ,געוו ןגנַאל םעד טקעדַאב ןבָאה
 -עגעוו ןוא ןשטנעמ ןופ רַאװ-ריוװ םעד ןיא .ןענָאיװַא עשינעילַאטיא ןוא
 טָאה ,עיצנעלַאװ ןייק קידנעמוק .ןרָאלרַאפ ןענעמרַאק ךיוא יז טָאה רענ
 טינ ןַאד ןיוש ןעמ טָאה ןעיורפ ןייק רעבָא .טנָארּפ םוצ ןדלָאמעג ךיז יז
 ןופ םייה-רעדניק זיא טסישענּפָא יז .טָאה ןעמ .ײמרַא רעד ןיא ןעמונעגנַא
 ןופ םימותי יד ןעמוקעגנָא רעטעּפש לסיבַא ןענייז סע ואוו ,םיֿסַאקענעב
 לטעטש ןופ םיטילּפ עקירָאי-סקעז -- ייז ןשיװצ ןוא ןצניװָארּפ-ןופצ יד

 -עפ .דרע רעד ןופ טקעמענּפָא ןבָאה ןענָאיװַא עשטייד יד סָאװ ,ַאקינרעג
 ַא טכוזעג טָאה יז רעכלעוו ןיא ,טעברַא רעד ןיא ןפרָאוװעג ךיז טָאה ַאטיּפ
 .טכיוטעגפיוא רדסכ טָאה טייהנעגנַאנרַאפ יד רעבָא ,ךיז רַאפ ךיוא טסיידט
 ןיא ןעקנוזעג ןענייז ייז :טכענ יד ןיא טקעװעג טּפָא יז ןבָאה רעדניק יד
 .ףָאלש ןופ ןעירשעג ןוא רַאמשָאק ַא

 -יוש עריא טימ ןסָאלשרַאפ ,ןיילַא טבעלעג ָאד יז טָאה םישדח עגנַאל
 -רעביא עפיט יד .ךיז וצ ןעמוקעג יז זיא ךעלרעסיוא .תונורכיז עכעלרעד
 -עריא ףיוא ?לרינש-ןח ןשירעמיורט ַא טצירקענסיוא ןליפַא ןבָאה ןעגנובעל
 טריבורּפ ןבָאה לטעטש ןופ "ןענַארעטעװ,, עכעלטע .ןכירטש-טכיזעג עיֹור
 ןוא טלַאק ןעמונעגפיוא ןכעלטיא טָאה יז רעבָא ,ריא וצ ןרעטנענרעד ךיז
  רענעסקַאװרעד ,רעטשרע רעד ןעוװעג ָאד ןיא עקרעמש .ןטלַאהעגקירוצ
 פיפענ א ןעוועג סע זיא תליחת .טרעטנענרעד ךיז טָאה יז ןכלעוו וצ ,ןַאמ
 רעטכייפ רעד ףיוא ןעוועג רּפכמ ןוא טקעדרַאפ טָאה סָאװ ,תונמחר ןופ
 -םיוא ריא ןיא טָאה טנווָא ןטשרע ןיא טײקטנעָאנ ןייז סָאװ ,גנוגערפיוא
 סאו ,רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא יו ןעמוקעגרָאפ ריא רע זיא דלַאב .טקעוועג
 -וצ זיא רע-ןעוו .ףרָאד ןיא ןרָא-טנגוי יד ןופ ,לָאמַא ןופ ןיוש ןָאק יז
 רע .ןָאטענ ?כיימש א טכייל יז טָאה ;ןטרָאנ םעד ןעגנַאנעגייברַאפ סננרָאפ
 ןבעגענּפָא ריא ןוא רעדניק עקידנליּפש יד ןשיווצ טרַאשענכרוד ךיז טָאה
 טכַאמ ןעמ יו ,רעדניק יד ןזיוועג רע טָאה ךָאנרעד ..ןגרָאמ-טונ ןטיירב א

 סָאװ "?םלונ , ןדנילב ַא ןיא ייז טימ טליּפשענ ןוא דמַאז ןופ ךעלכעקעל
 : | .לביטיזַאנ א טימ ןגיוא יד םיִא טדניברַאפ ןעמ

 עבזירּפ רעד ףיוא רעייגנייא רעטּפָא ןא ןרָאװעג רע זיא ןָא ןַאד ןופ
 טלייצרעדסיוא רע טָאה ןטנװַא ערערעמ ןופ ךשמ ןיא .םייה-רעדניק ןֹופ
 -ייֵז ייז יוװ ,עטכישעג-טלעוו רעד ןופ ןשינעעשעג עטסקיטכיוו יד ןַאטיּפעּפ
 -ַאװַארּפ ןגעוו :?קעטָאילביב-ןשָארג , רעוועשראוו רעד ןיא ןבירשַאב ןענ
 -ָאעט .רדו ןגעוו וליפַא ןוא ,?ידבהל ,ידנַאג .ןקילייה ןגעוו ,ןַאּפַאנ רָאטַאק
 ןטרַאװ ןביוהעגנָא טָאה יז יו ,ןעזענמורַא טינ ןיילַא ךיז טאה יז .לצרעה רָאד
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 ןטרָאג ןופ רעמייב יד ןשיווצ ןעניישרעד טעװ רע ןעוו ,טונימ רעד ףיוא

 "עג יװ םָאה טײקכַאװש עכעלרעּפרעק ןייז .ריא ןבעל טרַאה ןצעז ךיז ןוא

 -רעטנוא ריא ןופ ןעגנַאלרַאפ עקידנעלמירד רַאפ ןַאװַארַאּפ א סלַא טניד

 ןכעלדנעטשרַאפ-רעוװש ַא ןיא ,סעדער עגנַאל ענייז ךיוא .ןייזטסואווַאב

 "מוא ןוא שימַאק סָאװמע ןרעיוא עריא ןיא ןעננולקענּפָא ןבָאה ,שינַאּפש

 טעלגעג טכייל טָאח רע ןעוו ,ןסױטשענּפָא טינ םיא טָאה יז ןוא .ןפלָאהַאצ

 ןגעקטנַא .עבזירּפ רעד היוא טעּפש זיב ןבילברַאפ ןענייז ייז .טנאה ריא

 ענייז ןופ ןעמורב עקיסעמלנער סָאד ןוא םי רעד טצרַאװשעג ךיז טָאה

 ןטציּפשרַאפ א ןיפ ןרָאװעג טרעכעלעגכרוד זייװנטנעמַאמ זיא סעילַאװכ

 סעקרעמש  .לָאטיּפש-ָאניזַאק ןטנעֶאנ ןיא ןטעדנואוורַאֿפ ַא ןופ יירשעג

 טנַאה עטנוזעג ןייז ןוא קיטכעמנָא ןעגנַאהעגּפָארַא זיא םירָא רעלנַארק

 -וצ ַא טכייל טָאה יז .םירֶא ןעקכוּפ ריא םורָא טרעמַאלקטנ טציא ךיז טָאה

 , ןוא .טסורב ריא ףיוא רענניפ עקידרענייב ענייז טליפרעד ןוא ןָאטעג דעט

 "נָא יז טָאה ,אטח םענעגנַאנַאב א רַאפ גנובעגרַאפ א טכוזעג טלָאװ יז יו

 . ןצרַאה םוצ טקירדעגוצ יז ןוא טנַאה עקנַארק ןייז ןעמונעג

 ריִּפ יד ןשיװצ תעל-תעמ ןצנַאנ םעד ןסעזענ טינ רעמ יז זיא טציא

 -גבָאה טינ;,ןוא סַאג ןיא סױורַא יז זיא טונימ עיירפ עדעי .םייח ןופ טנעוו

 ןתעב :גָאט ןדעי ןפארטענ קילעפוצ ךיז ייז ןבָאה ,סיורָאפ טדערענּפָא קיד

 טָאה םלוע רעד ואוו ,ןטרָאג-עּפַאק ןסיורנ ןיא רעדָא ייֵלַא רעד ןיא ריצַאּפש

 טליפענ ךיז ייז ןבָאה ןטסעבמַא רעבָא .ךעלשיט יד םודַא טלמַאזרַאפ ְךיִז

 -טרעצ .רעכעלרעטֹומ ַא טימ ןגױצַאב םיא וצ ךיז טָאה יז .ךיז טימ ןיילַא

 ןרעדנַא ןדעװטעי ןרעיילש ןביז רעטנוא ןגרָאברַאפ טָאה סָאװ ,טייקבעל

 - -עק ןופ "ךַאז עטוג, ַא טּפעלשעגסױרַא טּפָא יז טָאח ןטנווא יד ןיא ,ליפעג

 ַא םניוז רעדָא ענַאנַאב ַא טעשזירג רע יװ האנה טימ טקוקעג ןוא ענעש

 עכעלנעװַאבמוא ,עטכַאק יד ןעמונעג טפָא יז טָאה טציא .,עקדַאלָאקָאש

 ריא ןיא טמירַאװעג גנַאל ייז ןוא טנאה רעטעדנואוורַאפ ןייז ןופ רעגניפ

 טָאה ,םי ןופ ןזָאלבעג ןבָאה ןטניוו עליק ןעוו .עינָאלד רעמירַאװ ,רעכייוו

 -לייט .רָאה ענייז טעלגעג טָאה יז ןוא בייל ריא וצ טעילוטעג ךיז עקרעמש

 ןיא ןעגנַאגרַאפ זיא ןוא ּפָאק םעד ןזָאלענּפָארַא טכירעגמוא יז טָאה לָאמ

 | 8 ר .ןייוועג ןליטש ַא

 .ןטסיירט טלָאװעג יז רע טָאה --- ?ריד זיא סָאװ ---

 "ענוצ םיא ןוא טקיאורַאב םיא יז טָאה -- ...טינרָאג ...טינרָאג --- = |

 ַא יװ ןעוועג ריא זיא רע .ןרערט ןשיוװצ לכיימש ןקירעיורט ַא ןפרָאוו

 -פיֹוא ןטלָאװ ייווצ יד יװ ןעוועג זיא'ס ןוא ,קיטייצכיילג ןַאמ ַא ןוא דניק
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 ןטעייטרַאֿפ ַא ןוא בוט-רצי םענעּפָא ןַא ןשיווצ טכיוועגכיילג ַא ןטלאהעג
 ךיִז ןבָאה ,ןגילקוצרעביא קיטייזנגעק טימַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ערה-רצי
 | - .טקעדעג ןטייווצ םעד רענייא ןגעווטסעדנופ ןֹוא טפמעקַאב
 -נַאלרַאפ יד טמיוצעג גנַאל-טייצ ַא ןבָאה ןטייקכעלטרעצ עקיזָאד יד = |
 רע .ןעקרעמש ןיא ןדנוצעגנָא קילבנניוא-ןטשרע ןיא טָאה יז סָאװ ,ןעג
 "טלופעג טייצ עצרוק א רָאנ טָאה ןֹוא םייח רעד ןופ קעװַא גנוי רעייז זיא
 -טוא ןוא רעטכַאװשענּפָא ןַא .רעטומ ַא ןופ החנשה עמירַאוו יד ךיז רעביא
 -קנַאד א טליפענ רע טָאה ,טנַאה רעטריזילַארַאּפ ןייז בילוצ ,רענעפלָאהַאב
 ,סּפורטיּפַא ןייז ןרָאװעג זיא סָאװ ,יורּפ רעד וצ ץרא ךרד ןוא טיײקרַאב

 ןעמוקעג ?ייוורעד זיא עקרעמש .ןכָאװ עכעלטע רעבירַא ןענייז ױזַא
 ץלַא ,ןרָאװעג זיא רע רעטניזעג סָאװ ןוא ,טסולרַאפ-טולב ןייז ןופ ךיז וצ
 גנוגעװַאב יד .יורפ רעד וצ ןרענַאב יד םיא ןיא טקעוװעג ךיז ןבָאה רעטּפָא
 רעקידמַאז רעד רעביא טנַאּפשעג גָאטַאב טָאה יז תעב ,ןטפיה עריא ןֹופ

 ענייז ןבעל ןטנווֶא יד ןיא טליפענ טָאה רע סָאװ ,טײקמירַאװ ריא ,וילַא

 ןעוו .טולב סָאד טמערוטשעגפיוא ןוא ןעקנַאדעג ענייז טשיױרַאב ןבָאה ,ינק
 רע טגעלפ ,ןטנוװַא עליק ןיא ךיז וצ טעילוטענ שירעצישַאב םיא טָאה יז
 ,רעטלמוטעצ ַא ,ןוא םיזוב ןלופ ריא ןיא לסקַא ןטנוזעג ןייזי ןבָארגנייא

 ."עטכישענ-טלעוו, רעד ןיא ץיגרע טלַאה רע זאוו ןסעגרַאּפ גנולצולפ
 ,טנַאה רעטנוזעג ןייז ןבעגעגכָאנ טינ ץלַא רע טָאה ןנעווטסעדנופ ןוא

 עריא ןכֹוז וצ קשח םעד טינ ןוא ,ןעמענוצמורַא יז ןסירעג ךיז טָאה סָאװ

 -עגסיוא זיא סָאװ ,הציחמ יד ןענַאּפשרעביא טנעקעג טינ טָאה רע .ןּפיל
 ןטשרע םוצ .געט עטשרע יד ןיא ןעננויצַאב עקיטייזנגעק ערעייז ןופ ןסקַאװ
 ןוא ןעגנַאלרַאפ ענייז טימ טמעשעג יוװ ךיז רע טָאה ןבעל ןייז ןיא לָאמ
 -ידרע רעד רַאפ טַָאהעג ארומ יו טָאה רע .ליפעג-חואת ַא ןיא דניז ןעזעג .

 יב .טולב ןייז ןופ םיטש רעש
 תורוד עטלַא-רוא טניז טניל סָאװ ,"ובַאט , רעטלצרַאװעגנייא רעד

 -יט יד ןיא ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא יו זיא ,םיבורק-טולב עמיטניא ףיוא

 ןייז ךיוא .ַאטיּפעּפ רעכעלרעטומ רעד ףיוא ןייזטסואווַאב ןייז ןופ ןשינעפ

 טינ ,הנויח ןָא ,רעדניק טכַא טימ :טגָאלּפעג ןבעל ץנַאנ ַא ךיז טָאה עמַאמ

 ןפָאלשעגנייא יז ןיא טכַאנוצ קיטיירפ .בוט םוי ןייק טינ ןוא תבש ןייק
 ,טפַארק עזעירעטסימ ַא ןוא ...ךיק ןיא סעפעג סָאד ןשַאװ םייב קידנעייטש

 טלטייטענ םיא טָאה ,בוט-רצי ַא ןופ הדוצ רעד ןיא ןביולנרעבַא ןימ ַא

 | :טנַאזעננָא ןוא ןגיוא יד רַאַפ רעגניפ יד טימ
 ..!ןסע טינ טכורפ יד וטפלָאז םיוב ןקיזָאד ןופ ---
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 סעּפע ףיוא ןעוועג לח טָאברַאפ רעד זיא ?ובַאט , רעדיווטעי יי

 יו זיא יז .םישוח עלַא .טימ טרעגַאב ךעלטננייא טָאה רע סָאװ ,סנױזַא

 טיידַאב סָאװ ,"םרח , ףירגַאב ןשיילארשי-טלַא ןרעטנוא ןלַאפענרעטנוא

 .סונעג ןופ ןסָאלשעגסיוא ןוא ןביוהרעד ,ןיירמוא ןוא קיליוה קיטייצכיילג

 ריא ףיוא טלניּפשענּפָא ךיז טָאה רבע ןופ ןייש-רעריטרַאמ יד ךיוא

 .ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא עקרעמש .לָאעריױא ןַא ןיא טליהעגנייַא יז ןו

 -ענ רעד ןופ תומוהת עפיט ןיא טלצרָאװ סָאװ ,ליפענ ןוויטימירּפ םענעי

 רעטקעלפַאבמוא טימ ןדנוברַאפ זיא יורפ ַא ןופ טייקילייה יד ואוו ,עטכיש

 טימ ןַאמ א טאהעג טָאה יז ןַא ,טסואוועג טָאה רע םנח זוא .טפַאש'הלותב

 ןיא ןרָאװעג טלדנאװרַאפ ,ןסָאטימ עטלַא-רוא ענעי ןיא יו ,יז זיא ,רעדניק

 .ןענענעג טינ ראט םדו רשב א רעכלעוו וצ ,יורפ-ננוי א ןיא ןגיוא ענייז

 -נַאמ רענעדָאלעגנָא ןַא יו ןוא ןרָאװעג רעננערטש ץלַא זיא טָאברַאפ רעד

 .ןיינ ןוא אי :ןסולָאּפ עדייב ףיוא ןנָאלשענ טענ

 :8 לא לא

 -עגפיוא טָאה רוטַאנ יד ןוא ט'ססונעג רעטניוו רעד טָאה ?ייוורעד
 -עג רבוע לָאמנייא טָאה עקרעמש ךיוא ןוא ,טמיוצעגמוא ןוא יירפ טכַאװ

 טָאה סָאװ ,גָאט-ננילירפ ןלעה ַא ןיא ןעוועג זיא'ס ."וכַאט ,, ןייז ףיוא ןעוו

 אטיפעפ .רעטניוו ףוס ןיא בלַאװש רעטלצניײארַאפ ַא יו ןסירעגנניירַא ךיז

 סָאװ ,םישובלמ עיורג ,עקיד עריא ןפרָאװענּפָארַא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה

 ךיז ןוא ,תולבא רעליטש ַא ןיא טליהעגנייא ןוא טרעטלערַאפ יז ןבָאה
 ,ןעזרעד קיטימכָאנ םענעי ןיא יז טָאה רע ןעוו .קידרעמוז-טכייל ןָאטעגנָא
 .עליוו רעד ןופ ןרעיוט יד ראפ ןבָארגעגנייא יוו ןבילבעג ןייטש רע זיא

 עריא טנכייצעג ךיז ןבָאה עקזולב רעטמילבעג ,רעניד רעד רעטנוא

 -סױרַא ןענייז סָאװ ,ןענָאלעמ עקיטייצ ,עכעלגנעל ייווצ יו ןטסורכ עּפייר
 ןטניורברַאפ ןרעטנוא ןייא םיוק ןטלאה ןוא לגנעטש ןייא ןופ ןסקַאװעג

 עסעוורָאב עריא ןֹופ ןיורב רעלעה רעד .ןטּפַאז עסיז ,עכעלרעניא יד לָאש
 ׁשזַא םיא טָאה ,ינק יד רעביא טזױלבטנַא טָאה ?טניוו טכייל ַא סָאוו ,סיפ

 םעד ןעננורדענכרוד טָאה קילב ןייז ןוא ןניוא יד רַאפ ןָאטעג דנעלב ַא

 | ,רעּפרעק ןצנַאנ ריא טעלנענ ןוא ףָאטש ןטכייל
 -עג גָאט םענעי ןיא זיא רע זַא ,טלייצרעד רעטעּפש רע טָאה ןתור

 יד ןופ טמָארטשעג ןבָאה סָאװ ,תוחיר-ננילירפ יד ןופ טרוכישרַאפ ןעוו
 -ןקָאל רעפרַאש רעד רעבָא .ןסנירנ ןוא רעמייב ןופ ןטילב עקידנכאוורעד
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 ןסירעגכרוד ךיז טָאה ,בייל םענעשַאוועג-שירפ סַאטיּפעּפ ןופ חיר רעקיד
 ןסָאנעגנָא ןוא ,םיור ןיא טבעוװשעג ןבָאה סָאװ ,ןטפוד ןופ ללש ןברוד
 ,םיא ךיז טָאה טכַאדעג ןֹוא .טייקדימ רעקידנשלחרַאפ א טימ רעדילג ענייז
 אקוד טינ סיורַא טפמעד ,םישוח עֶלַא טצייר סָאװ ,חיר רעקיזָאד; רעד זַא

 עטסירפ ןופ גנורעגנרעד א יו ףיוא טכיוט רָאנ ,יורפ רעטנעָאנ רעד ןופ
 ךרוד טגערעגנָא ,היױרַא טמיווש סָאװ ,קנַאדעג א יו טקנופ ,ןרָאי-רעדניק
 ,דליב רעדָא טרָאוו

 לָאמַאטימ ןוא םעטָא ןטקַאהרַאפ ַא טימ ןענַאטשעג רע זיא עלייוו ַא
 | | ; ןיילַא ךיז וצ ןָאמעג גָאז ַא

 . -ךַאטש ךיא ןיב ,"עיסקעלּפָאּפ יד ןּפַאכ טינ טנייה לע ךיא ביוא ---
 ...|ןזייא ןופ רעק

 ןזייא ןופ רעקרַאטש םגה ,טּפַאכעג טשינ רע טָאה עיסקעלּפָאּפַא יד
 .ןעוועג טינ תועמשמ רע זיא

 טָאה ?טניוו ליק ַא .טנקלָאװרַאפ ןרָאװעג למיה רעד זיא טנוװַא ןיא
 -יא לַאש ןטפיירטשעג-טיור ַא ןפרָאװרַאפ טָאה אטיּפעּפ ,םי ןופ ןזָאלנעג
 רעד ףיוא ,רענייטש ריא יו ,סױורַא זיא ןוא ןקַאנ ןטזױלבטנַא ריא רעב
 ,ןסע ןכָאנ ךיילג ,רעטעּפָאסרַאפ ַא ,ןפיולוצ ןעמוקעג זיא עקרעמש .עבזירּפ
 טינ רע טָאה קילב ןטימ .ןטרָאנ ןֹופ לריט ןרַאפ ןבילבעג ןייטש זיא ןוא

 ןצלָאמשעגניירא ךיז טָאה סָאװ ,עסַארעט רעד וצ זיב ןֿכיירגרעד טנעקעג
 וד טימ טעקשרָאפענ עלייוו ַא טָאה רע .רעמייב יד ןופ ןטָאש ןצרַאוװש ןיא
 סָאװ טנוה-דנַאי ַא יװ ,ןטייז עֶלַא ןיא ּפָאק ֿםעד קידנסיירַאפ ,רעכעלזָאנ

 ןקידנּפַאלק ַא טימ רע טָאה ךָאנרעד .ךורעג ןטנַאקַאב ַא ןופ ןרוּפש יד טכיז
 ,סיורָאפ ןָאטעג זיירּפש ַא ץרַאה

 .ענייז ןשיווצ ?גנַארעג םעד ןייז רבונ לָאטנייא טימ טלָאװעג טָאה רע
 הנכס רעד רַאפ קערש יד .םידחּפ עשירעביולנרעבַא ,עמייהעג ןוא םישוח

 -ןִא .טָאברַאפ ןכעלרעפעג םעד ףיוא ןייז וצ רבוע ןסיוטשעג יו םיא טָאה

 ןיא םירָא ןקנַארק ןייז טקערטשענסיוא רע טָאה ,לּפערט ַא ףיוא טרַאּפשענ
 ריא ןָא טנַאה רעטנוזעג רעד טימ ןָאטענ רעמַאלק ַא ךיז ןוא ןטפול עד

 םיא טָאה סע זיב ?יומ ריא ןָא טּפעלקעג ןבָאה ןּפיל ענייז ,ןקור ןטיירצ

 ןּפַאכ ֹוצ ידכ ּפָאק םעד טרעקעגּפָא טָאה רע ןעוו ןוא .םעטָא טלעפרַאּפ

 יי ,קילב ריא ןפערט וצ טַאהעג ארומ רע טָאה ,טפול
 -ענ טסואוואבמוא השפא רעדָא ,טכירעג יו ךיז טָאה ַאטיּפעּפ רעבָא

 -ךָאפ ןייק טכַאמענ טינ םיא טָאה יז .ךורבסיוא ןקיזָאד ןפיוא ,טרַאוו

 ןיא טרַאשענּפָא יז ןוא טנַאה ןייז ןעמונעגנא טכייל רָאנ טָאה יז .ןפרואוו

 | : טייז ַא
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 -- ןָאטעג רעטסילפ ַא יז טָאה -- !ןעמעלַא ךָאנ ןיוש ןיב ךיא יד

 .. ךימ ןיא ןברָאטשענּפָא זיא ןנינעגרַאפ .וצ קשח רעדעי

 ןוא עינַאלד רעטיירב ריא ןיא טנַאה ןייז ןטַאהעג ץלא ךָאנ טָאה יז

 םעיינ ,א!ןגעק ןרעכיזרַאפ םורַא ױזַא ךיז ליוו יז יצ ,טסואוועג טינ טָאה רע

 עגנַאל ַא ייז ןענייז ױזַא .גנורירַאב ןייז ןליפ רָאג ?יוװ יז רעדָא ,לַאפנָא

 ,רעטנערעגפיוא ןַא םױס יז טָאה ןַאד .ךעלנעוואבמוא ןענאטשעג עלייוו

 -טנַא ןכַאנ ןשינעבעלרעביא עריא טלייצרעד עמיטש רענעכַארבעג סָאװטע

 געט עכעלטע ןבָאה ןטסישַאפ ענעמוקעגניירַא יד ואוו ,ַאנַאלַאמ ןופ ןפיול

 ..ןסָאג ןוא רעזייה יד ןיא ןשטנעמ ןסָאשעג דנַאנַאכָאנ

 ןעוועג זיא געוו חעד .ַאירעמלַא ןייק ,ןופצ ןייק ןפָאלטנַא ןַאד זיא יז

 ילּפ עליוויצ ,ןדילַאװניא ,ןרענָאיצילימ ענענַאטשעגקירוצ טימ ןטָאשרַאפ

 ןבָאה םָאװ ,סָאטיוא עטרעקעגרעביא ,דרעפ וצ עטנַאּפשעג סנגָאװ ,םיט

 -רַאפ ,סנימלע-תיב עטריזינַאכעמ ןפאשעג ,רערלעפ יד ףיוא ,זייוורעטרע

 ךיז ןבָאה םיבושי עצנַאג .רעדניק עטעשזדנָאלברַאפ ןוא ןעיורפ עטלפייויצ

 רעד ןיא ןכָארבעגסױא טלָאװ ןַאקלואוו ַא יו ,קינַאּפ ןיא ןפיופ טזָאלעג

 -עגּפָארַא ךיז ןבָאה ,ייסָאש םעד סיוגנעל ,גרעב עקימורַא יד ןופ ,טנעאנ

 יד טעדיוהעג ךיז טָאה ןעלזייא ןופ סנקור ףיוא .םירעיוּפ תונחמ טזָאֿל

 ךיז ןבָאה תומהב יד רעטניה .ןטייקשי'תיבה-לעב עמירָא ,ענעדָאלעגנָא

 טָאה ,הפירש ַא ןופ קידנעװעטַאר ךיז יו .םינקז ןוא סעקילאק טּפעלשעג

 .עטריזילַארַאּפ ןוא עקנַארק יד טנעה יד ףיוא ןגָארטענטימ ןעמ

 ןופ טפַאז טימ טעמרָאקעג ייז טָאה ןעמ .טנייוועג ןבָאה רעדניק יד

 -ייז ןַאד .סנבָארג יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ץכעלָאש-ןשזנַארַא

 יוװ ,קירעדינ טזָאלענּפָארַא ךיז ןבָאה ,ןענָאיװַא עצרַאווש ןעמוקעגנָא ןענ

 יד רעביא טזיירקעג קידנעקַארק ןוא ,תונברק ערעייז רעביא ?גיופ-ביור

 ןבָאה טכענ יד ןיא .קערש ןופ ןרָאװעג ענושמ ןענייז ןעיורפ ךס ַא .ּפעק

 ... תוללי עדליוו טימ טנגענ .יד טליפעגנָא ייֵז

 .ךיא וצ ןרעטנענרעד ךיז טריבורּפ ךס א ןיוש ןבָאה טלָאמעד טניז = |

 "טע יז טָאה ,"םייה; ןיא רעדניק יד וצ טמוק סָאװ ,רעטקָאד רעננוי רעד

 .טלָאװ יז ואוו ,עיצנעלַאװ ןייק עזייר-קיטנוז ַא ףיוא ןדַאלעגנייא לָאמ עכעל

 :טגָאזענּפָא םיא טָאה יז רעבָא .ןעיירטשעצ טנעקענ דיז
 | !טשינ ןעק יז !ןיינ ,ןיינ---

 גנולייצרעד ריא טלָאװ רעירפ געט רַאַּפ ַא .טרעהעגוצ טָאה עקרעמש

 טנייה רעבָא .ריא ןוא םיא ןשיווצ הציחמ יד טקרַאטשרַאפ ךָאנ רשפא

 -עגמוא יו זיא ערעירַאב יד .דייר עריא ןענַאטשרַאפ טינ טעמכ רע טָאה
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 רעד ךרוד טפארק ןייז ןריולרַאפ טָאה "ובַאט , רעשיטסימ רעד ןוא ןלַאֿפ

 טָאה סָאװ ,הוכ רעשיטענגַאמ ,רעטרעגייטשעג רעד .בייל ריא; ןופ גנורירַאב

 -יזָאד רעד וצ ןסיוטשעג רָאנ טציא םיא טָאה ,ןטלַאהעגקירוצ רעירפ םיא

 / .יורפ רעק
 שינַאּפש ףיוא סָאװ ,ןטעבעג ךיז ?וק ןייז טָאה --- !ָארעיק עט --

 ."ךיד ליוװו ךיא , ןוא "ביל ךיד בָאה ךיא, ןיז ןטלּפָאד םעד סע טָאה

 -יײרפַאב טלָאװעג טינ טָאה רע .טרירעג טינ ךיז ןוא ןניוושעג טָאה יז
 ןוא ,עינָאלד ריא ןיא ןטלַאהעג ץלַא טָאה יז טָאװ ,טנַאה עטנוזעג ןייז ןע
 רענניפ עטרַאטשרַאפ יד .םיִרָא ןטייווצ זייז טימ ןעמענמורַא- יז טריבורּפ

 -עג טינרָאג טָאה רע .זדלַאה ריא רעכיא ןָאטעג שטילג ַא טלַאק ךיז ןבָאה

 םָארטש םעד טריפענכרודַא טינ ןבָאה ןוורענ ענעברָאטשעגּפָא יד .טליפ

 רעטיצ ַא יז טָאה רעטציא עדַארג רעבָא ,טײקמירַאװ רעקידעבעל רעד ןופ

 טָאה רע .ןעלטרעצ ןייז ףיוא טרעפטנעעג טלָאװ רעּפרעק ריא יוװ ,ןָאטעג

 םיא טָאה סָאװ ,טנַאה יד ןניוצעגטימ קיטכיזרָאפ טָאה ,ןביוהעגפיוא ךיז

 : טלמרומענ קידנטעב ןוא ,ןטלַאהעג

 - ,..| םוק ,םוק ,ֹונ ---

 -םַאק ,ןקנַארק א ךָאנ טינ ןעמ יו ,ןבעגנעגכַאנ םַאזננַאל םיא טָאה יז

 -ַאנ ,עליוו רעד ןופ ?ריט םוצ םיא ןופ ןריפ טזָאלעג ךיז ןוא ,דניק םענזיר

 ןופ ןוא ,ףרָאד ןופ גנַאנסױרַא םעד וצ יײלַא רעקידמַאז רעד רעביא רעכ
 ,עטנעאנ יד ףיוא טלננעלשעגפיורַא ךיז טָאה סָאװ ,געו זרעביא --- טרָאד

 | .ךעלנרעב עקיזלעפ

 -עננייא ךיז טָאה סָאװ ,לָאט ןלָאמש א ייב ןבילבעג ןייטש זיא רע
 ןגיובעננייא ךיז רע טָאה אד .ןזלעפ עטעקַאנ ןשיווצ ערָאנ ַא יװ ןבָארג
 ,שינרעטסניפ רעד ןיא טנַאה רעטנוזענ רעד טימ טּפַאטעג קיטכיזרָאפ ןוא
 טָאה ,ןעוועג םידקמ ךיז טָאה ַאטיּפעּפ רעבָא ,ןכירקרַאפ טרָאד ןעק ןעמ יצ
 םענרענייטש ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ןוא לקניוו ןטַאלג ַא טכוזעגסיוא לענש

 .ךיז ןבעל ץַאלּפ ַא טכַאמעג םיא יז טאה ,עוּפש
 ןייז רעבָא .ןעמענמורַא יז טלָאװעג ןוא ןבענַאד טינקעג טָאה דע

 -רעק ןלופ ריא ןרעמַאלקוצנייא חוכב ןעוועג טינ זיא םיֹרָא רעטרַאדענּפָא
 -םוא ,םיא רעסיוא ןצנַאנניא טביילב יז זַא ,ליפענ ַא טַאהעג טָאה רע .דעּפ

 -ניא עריא טינ ןוא ףונ ריא טינ ןעגניװצַאב טינ ןעק רע זַא ,טשרעהַאב

 טרעמַאלקעג רעקרַאטש ךָאנ ךיז רע טָאה רעטלפייווצרַאפ ַא .ןטקניטפ
 -רַאפ רעד וצ ןעמוקוצ טנעקעג טינ ןוא ,םיזוב ןטלוב ןוא ןקַאנ ריא םורַא

 ץכערק א רע טָאה רענעפלָאהַאבמוא ןַא .בייל ריא ןופ טיײקטעקַאנ רעטקעד

 ,טכַאמנָא ןוא גנונערפיוא ןופ ןָאטעג
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 ןליטש ַא טימ ןוא ּפָאק ןרעביא טעלג ַא טימ טקיאורַאב םיא .טָאה יז

 ַא ןיא קידנקוק ,יז טָאה ךָאנרעד ,"!לגניי םיִרֶא ןיימ-ש-ש-ש , :למרומעג

 ,טייז ַא ןָא דנַאר ןייא טרַאשרַאפ ןוא עקזולב יד טעליּפשעצ ןסַאלעג ,טייז

 .לייה ןרעטסניפ ןיא טייקסייוו ריא טימ ןָאטעג ןייש ַא טָאה טסורב יד

 ןביוא ןופ טלכיימשעג ןוא ּפָאק ןרעביא טעלגעג םיא יז טָאה לָאמַארעדיװ

 .דניק טעשטשעיּפעצ א ןעמענייא ךיז טביילק סָאװ ,רעטומ ַא יוװ ,ּפָארַא

 ןוא גנַאל טָאה סָאװ ,דניק ַא יװ ריא וצ ןלַאפעגוצ זיא עקרעמש

 ,רעטקידירפַאב טינ ַא ,רע טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא .טנייוװעג קידתונשקע

 -ענמורַא םָאה םיִרָא רעקנַארק ןייז .ףונ ריא םורא טלּפַאצעגמורַא רעדיוו

 ןיא געװ ןייז טכוז סָאװ ,לניופ רעטעדנואוורַאפ ַא יװ ,ללח ןיא טרעטַארפ

 טריבורּפ ןוא ןָאטעג רעזייב ַא תליחת ךיז טָאה יז .טסענ םענעריולרַאפ ַא

 : ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ ןסיוטשּפָא םיא

 ! דניק טוג ַא ייז --- |

 !ָארעיק עט ---

 : | .1 ןיינ ---

 .ריא טכַאמעג ךייו טייקכעלטרעצ ןוא גרָאז ןבָאה לָאמַאטימ ןוא

 -י | : עמיטש

 טָאה יז ןוא -- ...ןָאט ייוו ךיז טסעוו ..,!טנַאה ןייד ,קיטכיזרָאפ --- |

 "רָאפ ןוא טזױלבטנַא ךיז טָאה ,סמירָא עטסעפ עריא ןיא ןעמונעג םיא

 ריא ןציזַאב ןפלָאהעג םיא יז טָאה ,ןּפַאלקעצ טינ ךיז לָאז רע ,קיטכיז

 וי ,רעּפרעק

 םיא ןוא סעינָאלד עריא טימ ּפָאק ןייז ןעמונענמורַא יז טָאה ךָאנרעד

 ַא ןיא טנפעעצ ךיז ןבָאה ןּפיל עריא .ןניוא יד ןיא טקוקעגניירַא גנַאכ

 .דניק טעמרָאקעגנָא ןַא טנערפעג טלָאװ יז יו ,לכיימש ןקיטומטיינ

 | ? טָאז ,ונ ---

 טָאה טניוװ רעפרַאש ַא .טלַאק ןרָאװעג זיא העש רעטעּפש רעד ןיא

 לב טָאה יז רעבָא ,ןייטשפיוא טלָאװעג טָאה עקרעמש .םי ןופ ןזָאלבענ

 | .םייהַא ןיינ וצ העדב טאהעג טיִנ

 ןטרָאג ןיא רעדניק יד ןשיווצ ןפָארטעג סנגרָאמוצ יז טָאה רע ןעוו

 ןוא טרעטיילענסיוא זיא םינּפ ריא זא ,טקרעמַאב רע טָאה ,עליוו רעד ןֹופ

 סָאװטע ןעוועג ןענַײז ןּפיל ענעסיברַאפ-דימת עריא ,ךעלנייוועג יוװ רעשירפ

 םיא ןוא ,גנילירפ ןטעּפש ןיא םולב רעטילבענפיוא ןַא ייב יװ ,טנפעעצ

 .טכַאנַאב ןטכענ טניז ןבילברַאפ ןיוש ייז ןענייז ױזַא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 ַא .םיא ןבעל טרַאה ןבילבענ ןייטש ןוא ןעגנַאגעגננעקטנַא םיא ןיא יז
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 ןגָאז סעּפע ?יװ יז ןַא ,ןעוועג קיטנעק זיא'ס ןוא ןגיוושעג יז טָאה עלייוו

 סָאװטע ,ליטש ןוא ןניוא יד טזָאלענּפָארַא יז טָאה ןַאד .ןייא ךיז טלַאה ןיא

 : טגערפענ ,טמעשראפ

 | ? טנווָא ןיא טנייה ןעמוק טסעוו ---

 -רַאפ ריא רע טָאה =- !ןעמוק רע טעװ יאדוָא ?ןעמוק טעװ רע יצ --

 -רַאפ טינ גָאט ןייא ןייק רע טָאה גנַאל-ןכָאװ !השעמ ענייש ַא .טרעכיז
 ! תוישק עכלעזַא ןייא ריא ןלַאפ גנולצולּפ ןוא טלעפ

 זיא סָאװ ,גנורעדנע עפיט יד טליפרעד רע טָאה טנוװֶַא ןבלעז םעד

 טינ ךיז ןוא טרעלקעגניירַא טינ ךס ןייק טָאה רע .ריא ןיא ןעמוקעגרָאפ
 רעד ןופ רעיױט םייב ןפָארטעג לָאמסָאד יז טָאה רע ןעוו ,טרעדנואוועג
 -קינייוװעניא רעד ןופ ךעלּפערט יד ףיוא ,ךעלנייוועג יו ,טָאטשנַא עליו
 טציא סָאװ ,ךעלריטַאנ ןעמוקעגרָאפ ךיוא םיא זיא סע .עסַארעט רעטס
 טָאה סָאװ ,געוו םוצ יײלַא רעד טימ ןייג טזָאלעג עטשרע יד ךיז יז טָאה
 ןייטש יז זיא לָאמ עכעלטע .ךעלגרעב עטנעַאנ יד רעביא טלגנעלשעג ךיז

 ,טירש ןופ דַאילש ַא טריּפשעגכָאנ יו ,טקוקענמורַא ךיז טָאה ,ןבילבעג

 ןעועג םיא טימ זיא יז ואוו ,ערָאנ רעבלעז רעד וצ טריפרעד םיא ןוא
 ןָא ,םוטש ,ןוא ןרעדינּפָארַא ןפלָאהעג םיא טָאה יז .רעירפ טנווֶא םעד

 טראוועג קידלודעג רע טָאה טציא .סמירָא יד ןיא ןעמונעג םיא ,רעטרעוו |
 ןוא ןלעטש טינ דנַאטשרעדיװ ןייק םיא טעװ יז זא ,טסואוועג טָאה רע --

 .תושר ןייז ןיא ךָאד ךיז יז טניפענ ,ריא ןופ קיננעהּפָא שיזיפ זיא רע םגה

 - א

 א יא א

 ןוא םיטרּפ עלַא .טימ עביל ןייז טױרטרַאפנָא עקרעמש .טָאה ן'תור
 -יא ריצַאּפש-ןגרָאמירפ ןכעלנעט-גָאט רעייז טכַאמעג ןבָאה ייז .ךעלרעטילפ
 -נופשעג ןוא טרעהענוצ טָאה יז .םי ןופ גערב םעד סיוגנעק ,ײלַאי רעד רעב
 -קיצנייא ןבָאה םורַא .טײקמַאזקרעמפיוא רעסיורג טימ רעטרעװ יד ןעג
 .רעטסנעפ א טנפעעג ךיז טָאה ןטרָאד ןוא ָאד .סעליוו יד טכַאװעגפיוא זייוו
 -טנעענ םיא טָאה ןכש ַא ."לַאנָאיצַאנרעטניא , םעד טפייפעגנ טָאה רעצימע
 רעווש א טָאה לָאטיּפש ןיא ."ָאלוּפָאּפ יטנַאװַא , ןופ גנַאזענ ַא טימ טרעפ
 .ןייצ עטעמישטשרַאּפ ןשיװצ קיטייװ ןייז ןעירשענסיוא רעטעדנואוורַאֿפ
 -יושטעג קיטסול ןבָאה ןטרָאניָאניזַאק ןופ רעמייב עטנייווצרַאפ ףיוא
 /  .ֿגייפ יד טרעשט

" | 156 



 ייווצ ןםעזעג ןענייז ,םי םוצ םינּפ ןטימ ,קנעב יד ןופ רענייא ףיוא

 / רענייא .ץַאלּפ ןבלעז ןפיוא ןעזעג ירפרעדניא ןדעי טָאה תור סָאװ ,םירבה

 עּפָאקָא ןַא ןיא ןרָאװעג ןטָאשרַאפ זיא סָאװ ,זיוצנַארפ ַא ןעוועג זיא ייז ןופ

 .זורג ןרעטנוא תעל-תעמ ַא ןנעלענּפָא זיא ןוא ַאמַארַאב זופ טנַארפ ןפייא

 -בלעג ַא טַָאהעג טָאה רע .טלודעצ ?סיבַא ןבילברַאפ רע זיא טלָאמעד טניז

 זיא רעטייווצ רעד .ןגיוא עיולב ,עקיטומטונ ןוא ?דרעב קידעכעטש ,ךעל

 -עגסיוא זיא סָאװ ,זָארטַאמ רעקידמינּפ-טיור א --- העדנעלננע ןַא ןעוועג

 ןוא ןקידנעטשרַאפ טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ייז .םימי העבש עלַא ןרָאפ

 -עג ןדייב ןענייז סָאװ ,רעטרעוו עטריזינַאפשיה טרזח'ענרעכיא רעבירעד

 :טּפַאכעגפיױא טפָא טָאה תור סָאװ ןוא ,ךעלננענוצ ןעיו

 ,זיוצנַארפ רעד טגָאזעג טָאה -- !ַאמַארַארַאט ָאשטומ -- ארַאמַאכ --

 רעד םרעפטנעעג םיא טָאה -- !עטעזעּפ אשטומ ---- עטעסַאבלַא--

 ,ץפיז ַא טימ רעדנעלננע

 סעקרעמש ,ןרענָאיציימ עשיליוּפ ייווצ ןעמוקעגנָא ןענייז ןגעקטנַא

 טדימשעגנייא ןעווֶעג טנַאה עטכער יד זיא ייז ןופ םענייא ייב ,םירבח-טנָארפ

 -ָארד א ףיוא טקערטשעגסיוא ןטלַאהעג ךיז ןוא שזַאדנַאב-סּפיג ןקיד ַא ןיא

 ןטיור ַא ןופ עילטעּפ ַא ףיוא ןעגנַאהעג זיא עקניל ןייז .פעטשעג םענעט

 -עגנָא ךיז ןוא סופ ַא ףיוא ןעקנוהעג טָאה קַאילַאּפ רעטייווצ רעד .ךוט

 : .ןקעטש ַא ףיוא ,ןיינ ןתעב ,טרַאּפש

 ןיא טסירנַאב עקרעמש ייז טָאה --- ?יצּפָאלכ ,עשטַאמ טיס קַאי ---

 .ןושל רעייז

 ,טכאנאב ןסייב וצ ןָא לָאמַא טביוה עטכער יד רָאנ .השקשינ ---

 !ןָאט ץַארק ַא לנענ יד טימ ...!ןָאט ץַארק ַא ךיז טליוו ,יוא !זרעװ וצ ענושמ

 ..טינ טזָאל םּפיג רעד רעבָא

 ? ןעמ טרעה סָאװ טנָארפ ןופ ןוא ---
 ! ןגיז ןלעװ רימ ...!ןַארַאסַאּפ ָאנ --
 .ןטייווצ םוצ טעדנעוװעג עקרעמש ךיז טָאה --- ?ריד ייב ןוא =-ה

 ץנַאג א ןעקניהוצרעטנוא ןעמוקסיוא אמתסמ ןיוש טעוו'ס ,ונ ---

 7 | .סופ ןייא ףיוא ןנע
 ? ירפ ױזַא סעּפע ןעמ טייג ןיהואוו ---

 .ןָאילעטסַאק ןייק ---
 -עג זיא רע .ןתור ףיוא קילב ןקיטייז ַא ןפרָאװענ טָאה רעטשרע רעד

 רעטסעווש-ןקנַארק בור'ס -- שילױּפ ןייק טינ טיײטשרַאפ יז זַא רעכיז ןעוו

 ןבעגעגוצ טָאה רע ןוא -- שטייד ןוא שילגנע רענאקירעמַא טדערעג ןבָאה

 : לכיימש א טימ
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 טרָאד ךיז טע'מ .טעּפש ןרעו טעוװו ןכירקרעד ט'עמ רעדייא ---
 ... ןֿפַאצוצּפָא טולב עסייוו סָאד ...עלייוו ַא ףיוא ןּפַאכּפָארַא

 -טימ .טנעה עטרישזַאדנַאב ענייז ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג טָאה תור
 -ַאב טינ קילבנגיוא םעד ןיא םיא טָאה יז ןַא ,טּפַאכעג ךיז יז טָאה לָאמַא
 -ַאב טָאה טייקירעגיינ עקרַאטש ַא .דלעה ןרענָאיצולָאװער א יו טכַארט
 יז ...?יורפ ַא ןַאמ רעקיזָאד רעד טציזַאב ױזַא יו :עיזַאטנַאפ ריא טשרעה
 .קילב ריא ןענַאטשרַאפ יוװ טָאה ןַאמ רעד .ןלעטשרָאפ סע ךיז טריבורּפ טָאה
 ;לברַא םייב רבח ןייז ןָאטעג יצ ַא ןוא טלכיימשעג ןגעלרַאפ טָאק רע

 , : ! םוק ---
 - סעליוו יד ןופ ןלעווש יד ףיוא ,ןרָאוועג רעקידעבעל זיא ײֵלַא רעד ןיא

 ףיוא ןענופעג ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעצסעלַאװנָאקער יד ןענישרעד ןענייז
 -אפש א ףיוא ןוא ןכיק יד ןיא טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה זיײװסעינַאּפמָאק .ןרּפָא
 -רַאֿפ ,רעדמעה-טכַאנ ,סעמאשזדיפ עטפיירטשעג ןגָארטעג ןבָאה ייז .ריצ
 -נערבענּפָא ףיוא ענעפרָאװרַאפ ,ןלעניש רעדָא ,ןזיוה עֶלעֶה ןיא עטּפוטש
 יד םורא רעכיט עטיור טַאחעג ןבָאה ?סעקישטדלַאבירַאג, יד ,ןעלסקַא עט
 ,סמירא ענעטינשענּפָא ןופ ךעלקיטש עטזױלבטנַא ןעזעג טָאה ןעמ ,רעזדלעה
 טלקַאוװעג ךיז ןבָאה עקידנעקניה .ןעננַאהענּפָארַא קיטכעמנַא ןענייז סאוו
 ,עלענעוו ַא ןיא ןרָאפעג רענייא זיא טרָאד ןוא ַאד .סעילוק ערעייז ןשיווצ
 ןבָאה זייוכעלסיב .םירבח ןופ רעדָא רעטסעװש-ןקנַארק ַא ןופ טּפוטשעג
 | .ןעײלַא יד טליפעגנָא ייז

 עטציפשראפ עקניניילק טעשטשילבעגסױרַא ןֿבָאה דמַאז ןלענ ןופ
 -םיורגלימ ןֹופ ןעניורק יד טקוקעגסױרַא ןבָאה ןפיוה יד ןופ .ךעלדנייטש

 -נייוו עטנירגעצ עדליוו .ןוז רעד ףיוא טלטיורעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמולב ,
 יד ןופ סענמולָאק ןוא ןדַאסַאפ יד ףיוא טעּפַארדעג ךיז ןבָאה ןקָאטש
 יד ייב סָאװ ,ךעלמערוט עקיטרַא-סונָאק יד ףיוא טלקיוועג ךיז ןוא סעל'וו
 -עג טכייל ךיז ןבָאה ןסירּפיצ ענעסקַאוװעצ ,עקנַאלש .רעכעד יד ןופ ןעלקניוו
 םיעוּפיש ףיוא  ןענייז ,רענטרעג יד ןיא ,ןטניה .טניוװ-ןגרָאמנרפ- ןיא טגיוו !

 ,ןגייווצ עטיײרּפשעצ ערעייז ןוא רעמייב-טריבלייא עיורג ענלצנייא ןענַאטשעג
 -עג יו ןעזענסיוא ןבָאה ,ןּפסָאנק עניילק רעטנזיוט טימ ענעטָאשרַאפ
 ןופ תוחיר יד ןנָארטעג ךיז ןבָאה טפול רעד ןיא .ּפעק ענערָאשעג-טבלעוו
 -ענּפָא ךיז טָאה טפַאשדנַאל עקיברַאפ יד ןוא .רעדלעפ-סורטיצ עטנעאנ
 ,םי ןופ ןָאפ ןעיולב ןפיוא ףעילער רעטלוב ַא יו ןגָאלש

 טכיילשעג םַאזננַאל ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד טכַארטַאב טָאה תור
 ןביוהעג קיטלינכיילג ןוא קיאור ךיז ןבָאה סָאװ ,סעמלַאּפ יד ןופ ןטָאש ןיא
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 ייװצ יד טקוקעגכָאנ ןוא טיירדעגמוא ךיז יז טָאה ןַאד ,יילַא רעד סיוגנעל/

 רעד ןופ .געוו רענָאיליטסַאק םוצ טעװעריקרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקַאילַאּפ

 ןענייז סָאװ ,ןרוניפ עקידהנושמ ייווצ יו ןעזעגסיוא ייז ןבָאה סנטייוו

 ןַא םימ ,עמַארטש א ,ענייא :עוטַאטס ןייא ףיוא ןרָאװעג טקאהענסיוא;

 -עגסיוא .ןַא ,עטייווצ .יד ןוא ,ןטפול רעד ןיא םירָא-סּפיג ןטקערטשעגסיוא

 ךוט עטיור יד טָאה טייז רעד ייב .ןקעטש ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ,עטמירק
 / .ןוז רעד רעטנוא קעלפ-טולב ַא יו טרעטַאלפעג

 ױטסַאק ןיא ןעייג ןענַאד ןופ ןשטנעמ בוריס זַא ,טסואוועג טָאה יז

 ןופ "רעזייה , יד .טלַאהעג ןקינָאט-ןעצ רעייז ןעמוקַאב ייז יוװ ךיילנ ,ןָאיל

 ,ןלָאטיּפש ףיוא רעכעלנע ןוא טלופרעביא ןאד ןענייז ?טעטש ןקידתוניכש

 ,ןעיישנַארט יד ןיא םישדח עגנַאל ךָאנ .ןלַאקָאל-סגנונינעגרַאפ ףיוא יוִי

 -לָאטיּפש עקילײװגנַאל ןוא ןסנַאלובמַא עקידנעדיוה יד ןיא םירוסִי יד ךָאנ

 -נואוורַאפ ןופ עיזַאטנַאפ רעד ןיא רעּפרעק-ןעיורפ ַא טרירעמיש ,ךעלטעב

 ַא ןופ ןגיוא יד ןיא ַאנַאנרָאמדַאטַאפ א ןופ ןלַאװקירעסַאװ יד יװ ,ןטעד |

 | ,רערעדנַאװ-רבדמ ןקיטשרוד
 ייז יו ךיילו ךעלטעב יד ףיוא ןסעומש ערעייז טרעהעג טָאה תור

 .וצ ץלַא טימַאב ךיז טָאה יז .ןדייל עפרַאש יד ךָאנ ךיז ֹוצ ןעמוקעג ןענייז
 -נובײרשַאב ןוא ןטייהלצנייא עלַא ןעקרעמש ייב טגערפעגסיוא ןוא ןסיוו

 סעטכישעג עשיטנַאמָאר יד ןוא ןַאטיּפעּפ טימ ןעננואיצַאב ענייז ןופ ןענ
 ףַאפ טָאה רע סָאװ ,רעדליב יד ןיא .?לכ2ב ףרָאד ןיא ןרענַאיצילימ יד ןופ

 גנוקיטעז א טכוזעג יו יז טָאה ,ךַארּפש רעקיטפַאז ןייז טימ טלָאמעג ריא

 | ..ודמוא ןכעלרעניא .ריא רַאפ גנוקיאורַאב ןוא

 םעיונעג א ןבעגענּפָא טָאה רע .רעדורב רעטונ א ןעוועג .זיא עקרעמש

 : ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו ןובשחו ןיד

 ןקַאילַאּפ ייווצ יד יו םעדכַאנ טגָאזעג ריא רע טָאה --- ?טסייוו ---

 -עג זיא ןייטשנַארב רעגנַאל רעד -- קילב רעייז ןופ ןדנואוושרַאפ ןענייז

 ! ןָאלָאעכרַא ןַא ןראוי

 ?! םייח רעד ןופ רענשזריק א ךָאד זיא רע ...?גָאלָאעכרַא ןַא ---

 -םיטרעטלַא טימ ךיז רע טמענרַאט סנטצעל רעבָא ...קיטכיר ,ָאי ---
 -יטסָארּפ עשידיי עטְלַא ןַא טקעדטנַא גנַאל טינ ָאד טָאה רע ...!ןטייקכעל

 ןוא ...ַאנַאלּפ-ַאלעד-ןָאיליטסַאק ןופ ?לסענ םענעפרָאװרַאפ ַא ןיא עקטוט

 ...גָאלָאעכרַא סלַא טניורקעג רַאּפרעד םיא טָאה םלוע רעד
 :ןבענענוצ טָאה עקרעמש ןוא טכַאלעצ ךיִז טָאה תור
 ױזַא ,עיציזיווקניא רעד רַאפ ןופ ךָאנ טמאטש יז זא ארבס ַא --

 : -. ןושל-שיקרעט יז טדעד ןדער ןוא .יז זיא טלַא
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 ? ייקרעט ןופ ,אמתסמ עשידרפס ַא --

 ופ םערָאה ןטצעל ןיא .טבעלענ ךָאנ יז טָאה אמתסמ !ןייז ןעק ---
 א ,ןענַאטשעג זיא "קעטָאילביב-ןשָארג, רעד ןיא ,דימַאכ-לֹודבַא ןַאטלופ
 מל יו טקנוּפ ,רעכייוו טנזיוט טַאהעג טָאה חרת רעטלַא רעקיזָאד רעד
 , ,.. ךלמה

 ַא טָאהעג ןטלָאו ייז יו ,טדערעג טינ ייז ןבָאה ןענועמש ןופ רָאנ
 ןבָאה שינענענַאב רעדעי ייב םנה ,ןגייושרַאפ וצ םיא ךַאמּפָא ןעמוטש
 -ענסיוא רדסכ עקרעמש טָאה םורַא ןטניה .םיא ןגעו טכַארטעג עדייב
 -עג טינ לָאמַא ןבָאה ייז יצ ,עטעדנואוורַאפ ענעמוקענ-שירפ ייב טנערפ
 טפור ןעמ סָאװ ,ןליואוו ַא רעייז עקַאט ,רוחב ןליואוו 'א םענייא ןפָארט
 טָאה רעד .ןעמוקַאב טינ רע טָאה תועידי ערעכיז ןייק רעבָא .ןועמש םיא
 ,םיא ןופ טירש ייווצ ןרָאװעג טגרהעג זיא רענייא ַאזַא טקנוּפ זַא ,טלייצרעד
 רעדָא לענַאלָאק א ןרָאװעג זיא ןועמש א רענייא זַא --- רערעדנַא ןַא ןוא
 ַאזַא ךָאנ ,לָאמ סעדעי ןוא ...!קלָאט ַא ייגרעד ,יינ ,לארענעג ןַא רָאג רשפא
 : ל?טרעוו ַא טימ טסיירטעג ךיז רע טָאה ,עטעקנַא

 ! םינמ ןייא ןבָאה םינוי עלַא זַא ,ךַאמ-וט ,,ייג ---

 : רעדָא

 ..!יורטש קַאז ַא ןיא ?דָאנ ַא ךוז ייג --

 ןיא טבעלעג ץלַא טָאה תור .ןכָאװ ןוא געט ןסָאלפעג ןענייז לייוורעד

 טָאה ןעמ זיב .טייקיטליגכיילג רעכעלרעסיוא ןוא ורמוא ןכעלרעניא ריא
 -רַאפ ַא ,ןָאשזד טָאלומ רענַאקירעמַא םעד טכַארבעג גָאט א םענייא ןיא
 .?ַאבָאר ַאסַאק , לָאטיּפש ןיא ,ןטעדנואוו-

{ 
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 .ףלע לטיּפַאק

 סערדא רעטקעמעגסיוא רעד

 .ְביולרוא ןַא ןטעב וצ ןסָאלשַאב ןועמש טָאה טנַארּפ םישדח ןביז ךָאנ

 ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ טייצ קיטש ַא ,?ירּפַא ןטימ םורַא ןעוועג זואיס -

 | .עינַאּפש ןיא זיא תֹוד זַא ,טסואוורעד

 ןעמוקַאב ריא ןופ רע טָאה ,רַאונַאי ףוס ןיא ,טנַארפ-ַאמַארַאב ןפייא

 "רעד טקעמענסיוא זייוולייט ןוא ןעוועג סע זיא לווירב ץרוק א .לווירב ַא

 ַא ןיא טעברַא ןוא עינַאּפש ןיא ךיז טניפעג יז זַא ,ןבירשעג טָאה יז .וצ

 | .. ןגיל םע ואוו ,לָאטיּפש

 -עג יז טָאה אמתסמ .טקעמענסיוא ןעוועג תורוש עכעלטע ןענייז ָאד

 ןוא -..ןדילַאװניא רעדָא עטעדנואוורַאפ-רעװש טרָאד ןנול סע ןַא ,ןֿבירש -

 סע ?ייוו ,רעטרעוװ עקיזָאד יד ןזאלכרוד טלָאװעג טינ טָאה רךָאזנעצ רעד

 טָאה ,ןועמש ,רע !רָאזנעצ רעד דלָאי רעשירַאנ ַא .לַארָאמ רעד ןדָאש ןעק

 טָאה ?ןניוא יד רַאֿפ טיוט םעד ךעלנעט-גָאט טנארפ ןפיוא ןעזעג טינ ןעד

 ןגָארטעגקעװַא טָאה ןעמ סָאװ ,םירבח רעקילדנעצ יד ןעזעג טינ ןעד רע

 -ידיי ַא ןוא ,שידיי ןבירשעג טָאה יז ,ךעלריטאנ ?ךעלטעב-דלעפ יד ףיוא

 ! טלעוו רעד ןופ ןרָאזנעצ עַּלַא יו רעמ קדקדמ זיא רָאזנעצ רעש

 -ָאד 'רעד סָאװ ,זיא רענױע ךס ַא !טינ םיא שֹרַא סָאד ,טינרָאנ רָאנ

 סערדַא-טסָאּפ םעד .טקעמעגסיוא סערדַא ס'תוד ךיוא טָאה רָאזנעצ רעקיז

 :ןבַאטשכוב עטרירפיש רָאנ ןענייז סָאד רעבָא ,ןזאלענ וליפא רע טָאה

 ןייגרעד טינ רע ןעק ןופרעד רעבָא ".18 רעמונ .יא .ר .ס .עטעסַאבפַא

 -ענ ןעניַק עלַאנָאיצאנרעטניא יד ֹוצ 'וירב עֶּלַא םירָאװ .טעברַא יז ואוו

 | | ,רעמונ ַא טימ "עטעסַאבלַא , ףיוא ןּרָאװעג ןבירש

 -רעד טינ ךיז ןלָאז ןטסישַאפ יד ?יוזַא עלַאט ןעמ ףרַאד רשפא זוא

 -נייא עקַאט ךָאד ןעמ טאה רַאפרעד !ךיז ןעניפעג ןלָאטיּפש יד ואוו ,ןסיוו

 : .ןסערדַא-טסָאּפ עטרירפיש יד טריֿפעג
8 
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 ןופ טסָאּפ יד .ןעמוקַאב טינ חבושת ןייק ןוא ןבירשעג ריא טָאה רע
 -ופ , רעד ןופ געוו ןפיוא .ןטייקירעװש עסיורג טימ טרינָאיצקנופ טנָארּפ
 יד ןענייז םישדח עטשרע יד ןיא .טנרהרעד טּפֶא סרעירוק יד ןרעוו ?עינ
 יד טריזינאנרָאער ןעמ טָאה ןַאד ןוא .הנכס רעקידרדסכ ןיא ןעוועג ןגעוו
 טָאה רשפא .סערדַא םעיינ א ןעמוקַאב טָאה עדַאגידב ןייז ןוא סעיזיוויד
 ..? ןעמוקעגנָא טינ זיא ווירב רעד ןוא ןבירשעג לָאמ ַא ךאנ יז

 רעדנַא ןַא ןיא ןטעברַא רעבירַא טייצ רעד רַאפ זיא יז זַא ,ךעלגעמ
 ןוא ביולרוא ףיוא ןרָאפעג הרבח עטשרע יד ןענייז לייוורעד !?ֿפָאטיּפש
 : תואלפנו םיסינ טלייצרעד ייז ןבָאה ,קירוצ קידנעמוק

 םיא טָאה -- !טלעװו עצנַאג יד ןעמ טפערט עטעסַאבלַא ןיא --
  ןבלעז ןיא ןפַאלשעג םיא טימ זיא סָאװ ,קענעב רעקיד רעד טרעכיזרַאפ
 טרָאד טסעוו ווד ןוא "אלוקריס , ןיא ןייגניירַא רָאנ טספרַאד -- ??ייה,
 ! ןלעוו טסעװ וד רָאנ ןעמעוו ,ןפעהטו

 -רוא ןעמוקַאב טעװ רע זיב ,ןטרַאװ םוצ ןסָאלשַאב רעביױעד טָאה רע
 .ןכוזפיוא ןַאד יז ןוא ,ביופ |

 רע .ריא ןופ טאהעג לווירב קיצנייא ןוא ןייא רָאנ 'רע טָאה לייוורעד
 ,רעקיד ןייז ןופ ענעשעק-םיזוב רעד ןיא ,ןצרַאה ןרעביא ןטלַאהעג סע טָאה
  -רַא רעד ייב ,טנַארפיַאמַארַאכ ןפיוא ןגָארטענטימ ,עקטרוק רעקסטַאדלָאס
 . ןקינרעב ןיא ןוא ַארַאכַאלַאדַאװג ןיא ןטכַאלש יד תעב ,קירביַאדַאנַאג

 טָאה געט ערעליטש ןיא .ןענופעג סנטצעל ךיז ןבָאה יז .ןאוז .,ןָאגַארַא |
 ,דרָאמ ןוא רעיול ןש'חיח ןֹופ חביבס רעד ןיא ,טנעיילעג יינסָאדנופ סע רע
 -ואוושעצ רָאנ ןטלַאהענפיוא רע טָאה רעייפ ןקידמוניהיג ןוא ,ץומש ןופ
 ערעכעה ןוא טעברַא ןופ ,געט עקיאוד ןופ ןבעל ַא ןופ ןעננולעטשרָאפ ענעמ
 ,טלעוו רעשיטנַאמָאר רענעי ןופ לָאבמיס רעד ןדָאװעג זיא תוד .ןעקנַאדעג
  ,ןרָאװעג רעטייוו ןוא רעדמערפ ץלַא גָאט ןדעי טימ זיא סָאוװי

 -רוא ףיוא ןביילקסיוא טנעקעג שינ ץלַא ךיז רע טָאה רַאורבעפ טניז
 ןענייז ייז .דירדַאמ ןעלגנירמורַא טריבורּפ רדסכ ןבָאה ףטסישַאפ יד .ביול
 םעד ןדיײנשּפָא טריבורּפ יז ןֹבֶאה ַאמַארַאכ ייב ,ןטייז ייר- ןופ ןענַאטשעג
 ןפירגעגנָא סעיזיוויד עשינעילַאטיא יד ןבָאה ךָאנרעד .איצנעלַאװ ןייק געוו
 -רַאֿפ רעדָא ןלאפעג ןשטנעמ ןענייז לָאמ כעדעי ןוא ,ַארַאכַאלַאדַאװג יב
 ןלעוו סע זיב ,ןראפקעװא טנעֶקעֶג טינ טָאה ןעמ ןוא ,ןרָאװעג טעדנואוו
 | 28 + ,עיינ ןעמוק

 -רַאֿפ רעקינייוו ןוא רעקינייוו ץלַא ןענייז ?עידרַאװג רעטלַא , רעד ןופ
 .ןַאמייר רעננַאפ רעד ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא ַארַאכאלַאדַאוװג ייב ,ןבילב
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 ינַאכעמ עשינעילַאטיא ייווצ .עטיוט יד וצ טנכערַאפ םיא טָאה ןעמ ןוא

 ןוא רעינַאּפש ןופ טיײלגַאב ,ןוא ןפירגעגנָא טרָאד ןבָאה סעיזיוויד עטריז

 -טּפיוה רעד ןיא ;ןסײרוצנײרַא ךיז זיירּפ ןדעי רַאפ טריבורּפ יז ןבָאה ,ןרָאמ

 ןוא עכעלטע ןפָאלעג ןענייז ןוא ןרָאװעג טּפַאלקעצ ןענייז ייז .טָאטש

 רענַאקילבוּפער יד ןבָאה גָאט ןצנַאנ ַא .קירוצ ףיוא רעטעמָאליק קיצנַאװצ

 ,ןעקנַאט .ןענַאנַאק טימ טייזרַאפ ןעוועג זיא ײקָאש רעד .טגָאיענכָאנ ייז

 -ַאב ןוא סעדַאגירב יד .ןענָאיװַא ענערָאװעג-עילַאק וליפא ןוא עיצינומַא

 טָאה אנוש ןכָאנ געיעג ןקיציה ןיא ןוא טשימענסיוא ךיז ןבאה ןענָאילַאט

 -עּפש ךיז ןבָאה ןטַאדלַאס יד ןעוו .ןגיוא יד ןופ ןענַאמייר ןרָאלרַאפ ןועמש

 טינ ץיגרע ןיא ןַאמייר זיא ,ןעגנוליײטּפָא ערעייז טיול טלמאזרַאפ רעט

 ,קַאלָאּפ ַא רענייא ןוא ,הרבח יד ייב טגערפעגכָאנ ךיז טָאה ןועמש .ןעוועג

 רַאפ ןבָארג ןיא ןגעלעג ןעמַאזוצ ןענייז ייז זא ,טלייצרעד טָאה ,ךַאטס

 -עי טניז .ןטסישַאפ יד ןנעקטנַא ןפיול טזָאלעג ןַאד ךיז ןוא עקַאטַא רעד

 .ןעזעג טינ רעמ םיא רע טָאה קילבנגיוא םענ
 יד ןופ ןעמענ יד טכעלטנפעראפ ןעמ טָאה םֹורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא

 יד טיול סעטסיל יד טלעטשעגסיוא טָאה ןעמ .טכַאלש רעד ןיא ענעלאפעג

 ,ןרעמונ טימ ,ךעלעטייק ענעלַאטעמ יד טיול ןוא ןטנעמוקַאד ענענופעג

 -עג טָאה ןועמש רעבָא .טנע יד ףיוא ןגָארטעג ןבָאה ןטַאדלָאפ יד סָאוי

 ןטנעמוקָאד ןייק ןוא ,ןנָארטעג טינ ?טייק ןייז טָאה ןאמייר זַא ,טסואוו

 לעטָאה , ןופ ןעמוקעג ךָאד זיא רע --- טָאחעג טינ ךיוא יאדווא וע טָאה

 רעד ןיא זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,רעדנואוו ןייק מינ ..."טינ טריטסיזקע סָאוװ

 ' ! ןיָאװעג טנָאמרעד טינ עטסיל

 ןופ וליפַא .ןשטנעמ עיינ ןעמוקעגנָא לייוורעד ןענייז דנַאלסױא ןופ

 ןיא .עקיליוויירפ ןעמוקעגנ ןענייז עדַאנַאק ןופ ןוא עקירעמַא רעטייוו רעד |

 -ייז רעטניוו ףוס .עיצַאזיליבַאמ א ןרָאװעג טריפענכרוד זיא אפונ עינַאּפש

 ךיז ןעמ טָאה ןטייז עדייב ןופ ןוא ןרָאװעג טריזיליבַאטס ןטנָארּפ יד ןענ
 ייב ןענופעג ןַאד ךיז טָאה ןועמש .סעּפָאקָא ןופ גירק 'ַא וצ ןטיירג ןעמונעג

 ,ןביוא .ןבָארג םייב טעברַאעג רעטציא ייז ןבָאה געמו עצנַאג .ַאמַארַאכ

 .דמַאז טימ קעז טניילענסיוא ןעמ טָאה ,ײשנַארט רעד ןופ דנַאד ןפיוא

 "על ןוא ןזעיַארטימ ןרָאװעג טרילַאטסניא ןענייז ןלייה עטשרעדָאפ יד ןיא

 עּפַאנק לכה ךסב ןעוועג זיא עיניל עשיטסישאפ יד .ןסקיב יד רַאפ רעכ

 ןעיירעסיש ןעמוקענרָאפ ןענייז תושמשה-ןיב ןיא .טייוו רעטעמ טרעדנוח

 -ךיוה ךרוד עדנַאנַאּפָארּפ טכַאמעג טכַאנַאב ןעמ טָאח ןטייז עדייב ןופ ןוא

 ןופ רעדלעפ יד רעביא טזָאלעג ךיז סעקלורטַאּפ ןבָאה תוצח ךָאנ ,רעדער
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 | | ."סעיניל , עדייב ןשיווצ סָאװ ,דנַאל-סמענייק
 -טנע ןַא ןטָארטעגנייא זיא ןטכַאלש עכעלגעװַאב ןופ םישדח יד ךָאנ

 -ןייא ךיז ןביוהעגנָא | טָאה םלוע רעד .עזיױּפ-םעטַא ןימ ַא ןוא ;נונַאּפש
 ןטַאנָאמ עגנַאל ףיוא ןביילברַאּפ ןבילקעג ָאד ךיז ,ןטלָאװ יז יו ,ןענעדרָא

 ןוא ָאד :"ןרעמיצ , עשידרערעטנוא ןעיוב ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .ןרָאי ןוא
 נאו רעטשרעטניה ריא ןיא ןוא ןהָאװעג טפיטרַאפ עּפָאקַא יד זיא ןטרָאד
 ןעוועג ;ןלייה עפיט ןבָארנעגסױא ,תופתושב טקעז-ףניפ וצ ,הרבח ןבָאה
 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,קָאטש עכעלטע טיובעגסיוא ןבָאה סָאװ ,עבלעזַא
 -ךַאפ ןרָאװעג דלַאב ןענייז עקיסיילפ יד .ּפערט עכעלרעניא טימ ןדנוברַאפ
 ,סערָאנ ערעייז ןיא "?בעמ , טּפַאלקעגנעמַאזוצ ןבָאה ?רעלטסניק, .קיט
 ,רעדליב ןעגנַאהעגּפױא .וליּפַא ןוא טנעוו יד ןיא סעֶצילַאּפ טקַאהעגסיױא
 -ענ ןעמ טָאה טכַאנַאב ןוא טכיל טימ טגרָאזַאב ןבָאה ןטעדנעטניא יד
 / "ןֿפייה  ערענעש יד ןיא .ןטרָאק ןיא ןליּפש רעדא ךוב ַא ןענעייל טנעק
 ךיז ןבָאה עטנַאקַאב ואוו ,"ןבולק , ןרָאװעג ןּפַאשעג ןיילַא ךיז ןּופ ןענייז
 -רַאפ ןוֿפ ןשטנעמ ןוא ןטנָארּפ יד ןגעו טסעומשעג טָאה ןעמ .טלמַאזרַאפ
 | .ןעמייה עטייוו ןנעוו טלייצרעד ךיז ןבָאה רעדנעל ענעדייש

 ראנ רעוו ,ביולרוא ףיוא ןרָאפעג חרבח ךס א ןענייז געט ענעי ןיא
 -ענ טָאה ןועמש ךיוא .עטעסַאבלַא זיב ׁשְזַא רעוו ןוא דירדַאמ ןטנעָאנ ןיא
 עקַאטַא יד ןעמוקעגרָאפ זיא טלָאמעד עדַאדנ רעבָא ,עטיב ַא ןכַאמ טלאוו
 | | .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא רע ןוא ןשטייד יד ןופ

 סנטסָאּפ-ךֵאו יד .גָאטרַאפ א לָאמנייא ןעמוקעגרָאפ ןיא עקַאטַא יד
 ידכ .ךעלנרעב עקידרעביאננעק יד היוא גנונעװַאב ַא טעדלעמעג ןבָאה
 ןיא ,טקרעמַאב םיא טָאה ןעמ זַא ,אנוש םעד ןכַאמ וצ םַאזקרעמפיוא טינ
 טָאה םלוע רעד .ליומ וצ ליומ ןופ ןפָאלעג לעפאב רעקידנרעטסילפ ַא רָאנ
 יד טעליּפשענ טייהרענעפַאלשרַאפ ןוא "ןלייה , יד ןופ ןָאטעג ףרָאו ַא ךיז
 רעבירַא ןענייז סע .ןענָארטַאּפ ןעלטרַאנ יד טכיילגענסיוא ןוא סעקסַאּפ
 יד ךרוד יז ןבָאה גנולצולּפ .גנוטרַאװרעד רעטנַאּפשעג ןופ טונימ עכעלטע

 ןבָאה סָאװ ,רענעמ ןופ ןעייר ענעסָאלשענ ןעזרעד רעכעל-עיצַאוװדעסבָא |
 -עג ייז ןבָאה עלַא .טירש ןשירעטילימ ַא טימ רעביאננעק ןופ טרישראפ
 ןעוועג ןענייז ךיש יד וליּפַא .סיפ יד זיב ּפָאק ןופ םישובלמ עסייוו ןגָארט

 יד רָאנ .סעקשטנעה עסייוו ןגָארטענ ייז ןבָאה טנעה יד ףיוא ןוא סייוו |
 טכיל ןעיורג ןיא טצנַאלגעג ךעליולכ {בָאה ּפעק יד ףיוא םמלעה ענעלָאטש
 -עג קידנעמורב ,ףיט א טרעהרעד ןעמ טָאה גנולצולּפ ןוא .גָאטרַאפ ןופ
 ; לנַאז

 ײ...סעללַא רעביא דנַאלשטיױד ,דנַאלשטיוד,
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 יייז לייוורעד ,גנוטכיר ענעי ןיא טעדנעוועג ןעוועג ןענייז ןקילב עֶלַא

 עלופ ןוא ,ןעגנורּפש עטכייל טימ ןוא ןרָאמ ןּפָאלעגנָא סטכער ןופ ןענ

 יַאּפש א ןגעלעג זיאיס ואוו ,לקניוו םֹוצ טרעטנענרעד ךיז תוללי רעליימ

 רענַאקירעמַא יד ןפירגעגנָא ןטסיגנַאלַאט ןבָאה סטכער .ןָאילַאטַאב רעשינ

 .?ַאינַאּפסע ַאביררַא  :יירשעג ןטימ
 : !רעיופ ---- }

 -ימע .ךיוה ןױא טליהעגנייא ךיז ןוא ןָאטעג רעטיצ}ַא טָאה עּפָאקַא יד

 : גנַאזעג סָאד ןביוהעגנָא קיטייצכיילג טָאה רעצ

 " הבַאלקש יװ רעװ עלַא ריא ףרוט טײטש,

 "עג ךיז ייז ןבָאה טציא .טנעָאנ ןעוועג .ןיוש ןענייז ןשטייד יד רעבָא

 ןטַאנַארג טטַאה ןפרָאװעגנרַא ןוא ,ךעלנרעב ןוא ןזלעפ רעטניה טקעד

 שיירדעג ןוא קיאור ןביילב וצ טימַאב ךיז טָאה ןועמש .יישנַארט לעד ןיא

 ךיז טָאה קעז ענעסירעגפיוא יד ןופ ..רעה ןוא ןיה רעפרַאװנליױק ןייז

 יד ןופ ןעננורּפשעגּפָא ןענייז רענייטש דעקיטש ,דמַאז רעד ןטָאשעגּפָארַא

 ןבָאה ןּפיל ענייז .עטעדנואווראפ ןופ ןצכערק טרעהעג טָאה ןעמ .טנעוו

 טליפרעד רע טָאה לָאמַאטימ .גנַאזעג ןופ רעטרעוו יד טרזחענרעביא ליטש

 לברַא ןקיד ןכרוד טצעזענכרוד טולב סָאד טָאה דלַאב .םיִרֵא ןיא ּפַאלק ַא

 .עקטרוק ןופ

 ןעמענרַאֿפ טלָאװעג קעלעווַאפ ! טנַאשזרעס רעד טָאה -- !דימ זָאל ---

 | ,ץַאלּפ ןייז

 ! ןליוק טגנַאלרעה ...!טרַאװ !טרַאװ ---

 רעד ןיא ןיירַא ייז ןלעוװ דלַאב .טרעטנענרעד ךיז ןכָאה ןשטייד יד

 :לעפַאב סָאד טרעהרעד רע טָאה טציא .עּפָאקַא

 ! ןריקַאטַא-רטנַאק ---

 טָאה רע .קעז-דמַאז יד רעביא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז טָאה םלוע רעד
 סָאד ןעגנַאגרעד זיא ןטייוו ןופ .ןלַאפענקירוצ זיא ןוא ןפיולטימ טייבורּפ

 טרעטייוורעד םַאזגנַאל ךיז טָאה סע .יירעסיש -עד טימ טשימרַאּפ ,גנאזעג/

 - .טכַאנ ןרָאװעג זיא םורַא .ןדָאװעג טמוטשרַאפ זיא ןוא

 בילוצ ןוא לָאטיּפש רעדירדַאמ ַא ןיא.ןעוועג רע זיא טייצ ךָאװ ַא דָאנ =
 ןרָאפענרעבירַא ייז ןענייז ןַאד .ביולרוא ןייז טגניײלעגּפָא ?ָאמַארעדיװ םעד

 ןוא ,סעּפָאקא ןוא "ןטעּפַארַאּפ , עקיטרַאפ ןעוועג ןענייז .ָאד .ןָאנַארַא ןיא
 ַאב טָאה רע .ןעמוקענרָאפ טינ ןטכַאלש ןייק ןענייז ןכָאװ עגנַאל טניז
 | .עטעסַאבלַא ןייק געטו טכַא :עטיב יד ןכַאמ וצ ןסָאלש
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 ףלעווצ לטיּפַאק

 ּפָארַא-גרַאב טא ףױרַא-גרַאב

 -ענ תור זיא ,םיסַאקענעב ןייק ןעמּוקעגנָא זיא סנַאלובמַא רעד ןעוו
 יד טכַארטַאב ןוא ?ַאכָאר אסאק , לָאטיּפש ןופ ריט רעד רַאפ ןענַאטש
 -סיורַא קיטכיזרָאפ ןבָאה ןרָאטינַאס סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ רעמינּפ עכיילב
 -ייז ןטסניימ יד .למיח םוצ טקוקעג רַאטש ןבָאה ייז .ןגָאװ ןופ ןגָארטעג
 טלקיוועננייא ןעוועג רעמינּפ יד ןענייז ךס ַא ייב .טרישזַאדנַאב ןעוועג ןענ
 ןַאד .ןגוא ערעייז ןעזעג רָאנ טָאה ןעמ ןוא עלרעמ ןופ .סעקסַאמ ןיא
 .ןענַאשזד טקרעמַאב יז טָאה

 עקיטכעמ ייווצ טצרַאטשענסױרַא ןֿבָאה ךעלייל ןסייוו ןרעטנוא ןופ
 -ןנַאל ןוא רעווש ןביוהעג ךיז טָאה ןטסַאק-טסורב רעטיירכ ןייז ,ןעלסקַא
 םינּפ ןסקַאװרַאפ טכידעג ןייז .אשמ רערעװש ַא ןופ טקירדעג יװ ,םַאז
 ,טרישזַאדנַאב ןעוועג טינ זיא רע ,דליוו ןוא קידלכעטש ןעזענסיוא טָאה
 טָאה ,טכַאמנָא רעטרעווילגראפ ַא ןיא ןעקנוזעג זיא סָאװ ,ףוג ןייז רעבא
 ַא טניפ סָאװ ,במעד ןקיטכעמ ,ןטגעזעגרעטנוא טשרָאקַא ןא טנָאמרעד
 יד .רעטעלבעג ןוא ןנייווצ עקידנבעל ךָאנ ,ענייז ןשיוװצ רעט'שלחרַאפ
 ןוא ?טעביגָארט ןייז ןופ טסַאל רעד רעטנוא ןגיובעג ךיז ןבָאה ןרַאטינַאפ
 י ,ּפערט עלָאמש יד רעביא טזיײרּפשעג םייק

 ןיא טעברַאעג ךָאו רענעי ןיא טָאה יז םגה ,ןפָאלעגסיױרָאפ זיא תור
 יד ןופ ןטעב יד ןכַאמ םייב טנַאה ַא טניילענוצ יז טָאה ,טכיש-טכַאנ רעד
 ,רענעלעג ןייז ףיוא ןענַאשזד ןענעדרָאנייא ןפלָאהעג טָאה יז .ענעמוקעגדיינ
 ןוא םיִרָא ןטימ ןעמונעגמורַא םיא יז טָאה ,ןשיק ןייז ןכַאמטכערוצ ןתעכ
 ןיא טלמירדעג טָאה סָאװ ,חרובנ יד קידנליפרעד ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה
 טנעלפ יז ןעו ,לָאמַא טאהעג יז טָאה ליפעג ַאזַא .ףונ ןכעלנעווַאבמוא
 ןועמש ןקידנפאלש םעד ןעזרעד ןוא ןגָאטרַאפ ןיא ןכַאװפיוא גנולצולּפ
 םעד ןטכַארטַאב ןאד יז טנעלפ ןטונימ עגנַאל .ךיז ןבעל רענעלעג ןפיוא
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 "עווש ןיא ןוא ,דניק ַא יו קיאור טמעטָאעג טָאה סָאװ ,ןַאמ ןטיובעגהטכעפ

 ,טפַארק רענעגרָאברַאפ רעד ךרוד טצישעג טליפענ ךיז יז טָאה ןטנעמַאמ ער

 .טמָארטשעג .םיא ןופ טָאה סָאוװ

 םינּפ ךעלגנעל ַא טָאהעג טָאה רע .טכַארטַאב קירעגיינ םיא טָאה יז

 ,רָאה-לָאװ עטלזיירקעג ענייז טימ ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,זָאנ עביילג ַא ןוא

 שימעג א ףױא טגַאזעג תודע ,ברַאפ-דַאלָאקַאש ןופ טיוה ןוא ןּפיל עקיד

 טו 217 ,טולב ןופ

 -ןניוא ןייא טָאה ןוא םירָא ריא ןופ רעטיצ םעד טפיפרעד יוװ טָאה רע

 ןייז .ןעלסייוו עקיורג טימ ןָאטעג ?לצנילב א ןוא ,ןניוא יד טנפעעג קילב

 ףרַאש יז טָאה רע .ןטלעוו עטנַאקַאבמוא *,עטייוו ןופ ןעמוקעג יו זיא קילב

 ןפיט א ןיא ןעקנוזרַאּפ רעדיװ רע זיא ןַאד ,טקוקעגנָא טניוטשרעד ןוא

 ,ףָאלשי
 זיא יז ,אפוג ריא יוַאפ טכירעגמוא ןעמוקעג זיא גנורעדורע'צ ס'תור

 ןוא עקעטָאטרַאק ןייז טכוזעגסיוא יז טָאה ארויב ןיא ,סַאג ןיא ּפָארַא טינ

 | : תורוש עטלייצענ יד ןפָאלענכרוד לענש

 "ךַאמ ןפיוא ףירננֶא ןַא תעב ןרָאװעג טעדנואוורַאפ טכייל ןיא רע

 .סעיניל יד ןשיוװצ ןגיל ןבילבעג הע זיא תעל-תעמ ןצנַאג ַא ,טנָארפ רעדיר

 רעייפ-עירעליטרַא סָאד ןעוו ,סנגרָאמוצ טשרע .טולב ךס ַא ןרָאלרַאפ ןוא

 .ןוא ןטשלחעגנ ַא ןענופעגנ םיא ןרַאטינַאס יד ןבָאה ,ןרָאװעג רעכַאװש זיא

 ןגיױא יד םנפעעג רע טָאה םוױַא געט יירד ןיא ,עּפָאקַא ןיא ןגָארטעגנײרַא

 ןרעגנעק ַא ןבָאה הרַאד רע יו ױזַא ,דירדַאמ ןופ "סַאלַאּפ , לָאטיּפש ןיא

 .םיסַאקענעב לטעטשילָאטיּפש ןיא טקישעגּפָא רע טרעוו ,ורּפֶא

 : יי יי גאנאא

 -עג ךעלגעש-גָאט טָאה תור .תוחוכ יד וצ ןעמוקעג לענש זיא ןָאשזד

 ,ןעגנוגעװַאב ןוא ןעמעטָא ןייז ןיא ,קילב ןייז ןיא גנורעדנע יד טקרעמ

 ןטלמירדעננייא ,ןטּפוצעגמורַא ןַא טעז יז זַא ,טכַאדענ ריא ךיז טָאה'ס ןוא

 טליפעגנָא טרעוו ןוא ,םישדח-רעטניוו עגנַאל ךָאנ ףיוא טכַאװ סָאװ ,םיוב

 ךעלנייוועג יו רעגנעל טמַאזעג לָאמליײט ךיז טָאה יז .ןטפַאז-גנילירפ טימ

 יד ןשיוװצ סלוּפ ןייז קידנטלַאה ,לָאמסעכנַאמ טָאה ןוא רעגעלעג .ןייז ייב

 רָאנ ןוא ,טונימ א ןיא ּפעלק יד ןֹופ םוכס םעד ןלייצ וצ ןסעגרַאפ ,רעגניפ

 סנירענידַאב יד וליּפַא ,ןרעדָא ענייז ןיא טוב םענופ םָארטש םעד טליפעג

 תור :ןקיסעלכַאנרַאּפ ייז ןגעמ טעב סנָאשזד זַא ,טקעמשרעד ךיילנ ןבָאה
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 טסַאל ערעווש יד ןליפ וצ ידכ- ,סנּפָאקוצ ןייז טכירַאּפ ןיילַא ןרעג טָאה
 .ןקַאנ ריא םורַא ןעגנַאהרַאפ ןאד טָאה רע סָאו ,םירֶא ןייז ןופ

 ,קידנעעז רעבָא ,סעומש א ריא טימ ןריפרַאפ טריכורּפ טּפָא טָאה רע
 ךָאנ ןוא שילננע טדערעג טָאה רע -- ןושל ןייז קינייװ טייטשרַאפ יז זַא
 עסיורג יד טימ טלכיימשעג רעמ רע טָאה --- רעטרעוו עשינַאּפש עטלייצעג
 ענייז סָאװ ,ןייצ עסייוו ,עטנוזעג יד טימ ןוא ןגיוא ענייז ןופ ןעלסייוו
 ,טקעדענפיוא ןבָאה ןּפיל עלופ

 טלמירדעג טָאה יז .טכַאנ ןטימניא ןָאטעג ףור א יז רע טָאה לָאמנייא
 יד ףיוא ןּפָאלענוצ ענעקָארשרעד ַא ןוא רעמיצ-רעדָאפ ןיא לוטש ַא ףיוא
 : טעב ןייז וצ רעגניפיץיּפש

 טָאה -- !ןעזעג ואוו-ץיגרע ךיד בָאה ךיא זַא ,רימ ךיז םכַאד סע --
 : ,ןָאטענ רעטסילפ ַא רע

 -רעד ךיז תוצ טָאה --- וצרעהַא ןעמוק ןייד ןופ גָאט ןטשרע ןיא --
 סָאװ ,טרעדנואוועג טינ ללכ ךיז טָאה יז ןוא .םיקמעממ קילב ןייז טנָאמ
 .  .ןגָאז וצ ריא סע ידכ ,טֵכַאנ ןטימניא ןפורעג יז טָאה רע

 .ןעוועג סע זיא הָאלש ןיא יו ...גנַאל ױזַא ןיוש ןעוועג זיא'ס ,ןיינ --
 ךיז טסָאה וד ןוא םולח רעכעלדנעמוא ,רעגנַאל יא ןעמוקעג זיא ךָאנרעד
 .. ןדנוַאװשרַאפ ןוא טכיוטעגפיוא ,טרעטנַאלּפעג רדסכ טרָאד

 ןבָאה סָאװ ,עקנַארק יד ףיוא ןזיוװעגנָא יז טָאה -- !רעליטש דער ---
 ,ךעלטעב עקימורַא יד ףיוא טמעטָאעג רעויש

 ןבָאה ןגיוא ענייז .טנַאה א רַאּפ ןעמונעגנַא יז רע טָאה לָאמַאטימ
 ןקיאורמוא ןַא ןפרָאװעג טָאה יז ,םיא ןבעל ןצעז ךיז לָאז יז ,ןטעבעג םוטש
 ; ןָאטעג רעטסילפ ַא ןוא םורַא קילב

 .., בָא ךימ זָאל --

 -רַאפ א רָאנ טָאה ןעוו-טינ-ןעוו .סיאור ןעוועג ץְלֲא זיא םורַא רעבָא
 רעקנַארק א טָאה ?קניוו ַא ןיא .ףָאלש ןיא טצפיזעג רעויש רעטעדנואוו
 -ענ ,תועמשמ ,טָאה רע ..ץיה רעקידנגייטש ןיא ןפרָאװעג קיאורמוא ךיז
 / / !םיוראפ ,םירבח , :ןעירשעגסיוא ןוא דלעפ ןיא עקַאטַא ןַא ןופ טמולז
 רָאנ תליחת ,םיא ןבעל ןבילבעג זיא תור ןרָאװעג פיטש ןיא רעדִיוי ןיא
 ןוא טעב ןופ שטנערַאּפ רעד ףיוא רעגניפ ייווצ טימ טנעלעגנָא טכייל
 | ,סנסומוצ קידנציז --- רעטעּפש

 .ןָאשזד טנערפ -- ?ןירעינַאּפש ַא טסיב ---
 .ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ טכַאמ יז
 ? ןענַאו ןֹופ --
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 ןקירדוצסיוא ךיז רעווש ריא זיא'ס .טכַארטרַאפ עלייוו א טביילב יז

 יז ןעוו ןוא .ןדער ייז ןכלעוו ןיא ,שינַאּפשישילגנע ןופ שיִמעג ןיא רָאלק

 טנעקעג ןעד םיא יז טלָאװ ...?שילגנע ןקיסילפ ַא טדערעג ןליפַא טלָאװ

 ?סַאּפַאּפ , ןנעוו ,"ַאמַאמ , ריא ןופ ןָאלַאס "ןשיסור , םעד ןגעװ ןלייצרעד

 םע סָאװ ,שיאערבעה ןיא ך"נת םעד ןגעוו ןוא ןטפעשעג עטריטָארקנַאב

 "עג טָאה יז תעב ,לגניי קירעי-ןצכעז טבילרַאפ ַא ריא טימ טנעיילעג טָאה

 ?לארשי ץרא ןייק ןרָאפ ןבילקעג ךיז ןוא עיזַאנמיג רעשיליופ ַא ַא ןיא טנרעל

 םילשורי ןופ ןרעלעק עלַאנעלמוא יד ,ץוביק רעד ,לארשי ץרא --- ןַאד ןוא

 ןייק ןיוו ןוא ַאצנַאטסנָאק ךרוד ןעגנורעדנַאװ יד ...וכע ןופ הסיפת יד ןוא

 .יעינַאּפש ןייק ןעיינעריּפ יד דעביא ןוא זירַאּפ
 ןקיסילפ א טדערעג וליפַא טלָאװ יז ןעוו ?רעחא טמוק יז ןענאוו ןופ

 ! ןלייצרעד וצ ןעמוקעננָא רעווש ריא טֿלָאװ ,שילגנע
 ,ץרוק יז טגָאז --- !עשידיי ַא ןיב ךיא --

 ןיא ןדיי טנַאקעג בָאה ךיא --- ןָאשְזִד ךיז טיירפרעד -- !הא ---

 .י!ןדיי ךס ַא ךיוא עדַאנירב רעזדנוא ןיא ,קרָאי וינ

 ? רענַאקירעמַא ןַא טסיב ---

 ןטַאטש םורד יד ןיא ןריובעג .רענענ רעבלַאח א ..,רענענ א ,,,ָאי ---

 .ןֹופצ ןייק טרעדנַאוװעגסיױא ןוא

 ענייז סָאװ ,קורדנייא ןפיוא טרעיול קילב ןייז זא ,טקרעמאב תור

 -גורגרעד ֹוצ דיי ַא טכוז ױזַא .ריא ףיוא טכאמעג ןבָאה רעטרעוו עטצעל

 ןיז םימ סיוא ךיז טינ רע ןעמעוו ,ןדמערפ א ןופ טכיזעג םעד ןעוועט

 -רעד יז .ןרילרַאֿפ טינ ליוו רע טפַאשטניירפ םנעמעוו ןוא ,"יכונא ירבע,
 ?ןעוו --- .ןעזעג ןעוו-ץינרע טָאה יז סָאװ ,ןּפיט-רענענ עטשרע יד ךיז טנַאמ

 ןופ ןדלעה יד ןעוועגנ ןענייז סָאד ...!טריזַאטנַאפ רָאנ יז טָאה סָאד ---

 ...םאט רעטעפ ןופ עטַאכ , רעד

 ענייז .ןשיק ןיא ןייא ךיז טקירד ןוא קירוצ ףיוא טלַאפ ּפָאק טנַאשזד

 ,ןּפיל עטנפעעצ ענייז יז טעז טציא .ןפַאלשנייא ןרַאפ יו ןעלטניּפי ןניוא

 -טפַאשנדייל רעכיז ןשוק ייז .ןעמַאװש יוװ טעדלַאפעג ןוא קיד ןענייז ייז

 ריא ןֹופ |ציּפש יד ףיוא גנורירַאב עטכייפ ,עקידנעירב רעייז טליפ יז .ךעל

 ןופ ?כיימש רעד יװ ,?כיימש רעכעלקילנ ַא .ייז ףיוא טגיל דניצַא .טסורב

 | | ,דניק קידנּפָאלש ַא
 רעמיצ-?ָאטיּפש .ןופ םייקלקנוט עטַאמ יד .ןעלטניפ ןגיוא עריא ךיוא

 ןכעלדנעטשראפמוא ןופ לּפענ ַא .עטעדנואוורַאפ ןופ ךיוה ןטימ לופ ןיא

 טלדניווש סע .ןטפול רעד ןיא טננעה תואופר ןֹופ תוחיר ןוא ןרעטסילפ
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 ? רעדליב ענעסירעגּפָא עקיזָאד יד ףיוא ןגייטש ןענַאװ ןופ ,ּפָאק ןיא ריא
 ןרעביא סנדָאל עטכַאמרַאפ ייב יז טניל גָאטרַאפ ןופ ןעיורג םעד טניז

 -ַאק יד ןשיווצ .ןפאלקש-רענענ יד ןופ לרוג ןרעביא ליטש טנייוו ןוא ךוב
 טעװ יז ואוו ,תומוקמ עטייוו ענעי ןיא העיסנ א ןנעוו יז ט'מולח ןעלטיּפ
 ...גנואיײרפַאב רעייז רַאפ םישעמ עסיורג ןָאטּפיוא

 ןסע קיטימ :שיט םוצ טפור יז ,םיורט ריא רעביא טסייר טסניד יד
 טלָאװ יז יוװ ,ןגיוא יד יז טבייר רעמיצ-סע ןקיטכיל ןיא !טריוורעפ זיִא
 ןופ ןרוּפש יד ןשיװּפָא טלָאװעג טלָאװ יז יִוִו ,ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז
 ַאּפַאּפ ואוו ,רעמיצ-סע ןיא ,ָאד רעכיג זיא םולח רעד רעבָא .םולח ַא
 ,ןזָאלבעגנָא טציז ַאמַאמ ןוא ןטפעשעג עטכעלש ןגעו סעּפע טלייצרעד

 ןוא .םינינע עקידעכָאוו עכלעזַא טימ ּפָאק םעד ריא טיירדרַאֿפ ןעמ יאמלה |
 סָאװ זומ יז סָאװ ,ןפַאלקש עטגָאלּפעג יד ןשיווצ -- טרָאד זיא גָאװ יד
 .. ןעײרּפַאב וצ יז ןרָאפ רעכינ

 רעד ןופ סיורַא יז טסייר ןטעדנואוװורַאפ ַא ןופ ץכערק רערעווש א
 ףיוא טרַאּפשעגנָא טגיל יז זַא ,טעז ןוא םורַא ךיז טקֹוק יז .יירעמיורט
 -עדנואוורַאֿפ רעד .ףָאלש ןפיט א ןיא ןעקנוזרַאפ זיא רעכלעוו ,ןענַאשזד
 טקוק רע .רעסַאװ קנורט א םיא טננַאלרעד ןוא לענש טפיול יז ,טפור רעט
 ןזומ סָאװרַאפ !טוג זיא שטנעמ רעד .ןגיוא ערַאבקנַאד ,עסיורג טימ
 : ? ןרייל ?יפיוזַא ןשטנעמ

 -עג א ףיוא טיינ לָאז ןופ טייקליטש רעד ךרוד קירוצ טייג יז ןעוו
 -רַאפ רעצנַאנ ריא הוא ןייש עלעה ַא טפרַאװ ןוא חומ ריא ןיא קנַאד
 : טייהנעגנַאג

 ןטַאראפ ןטסיימ יד רעבָא ,רָאי ןציירד ֹוצ ןעמיורט ןשטנעמ עלַא ---
 ! ןעמיורט-טננוי ערעייז

 ףיוא ,טָאטש ריא ןיא !רענענ יד ןסעגרַאפ ךיוא טָאה יז -- ?יז ןֹוא
 / ..ןזיוועג טינ רענענ ןייק לָאמנייק רָאנ ךיז טָאה ,ןעמעינ ןופ סענערב יִד
 עיינ .ןכעלקריוורַאפ וצ ידכ ,טלעוו רעד ןיא טזָאלעג רעבָא ךיז טָאה יז
 ...רֶאי ןצעביז-ןצכעז וצ ,רעטעּפש טכיוטעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןעמיורט

 ו

 לאלאנא

 ,"רַאב, ןיא טּפַאכעגניירַא עקרעמש ךיז טָאה טכַאנרַאפ ַא םענייא ןיא
 טָאה םלוע רעד .טייצ עיירפ רעייז טכַארגרַאּפ ןבָאה עטעדנואוורַאפ יד ואוו
 ךָאוװ א רעכעה ןיוש םירָאװ ,דַארַאּפ סיורג טימ ןעוועג םינּפ לבקמ םיא
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 ןיוש ןעמ טָאה לטעטש ןיא .ןטנַאזירָאה עלַא ןופ ןדנואוושרַאפ זיא רע יו

 -ילּפ ןיא טשטַאּפעג םיא ןבָאה רעדירב עטוג ןוא עביל ןייז ןופ טסואוועג

 ,"לזעלג, ַא ןעקנורטעג טָאה ,ןצרַאה ןיא טָאג טַאהעג רָאנ טָאהיס רעוו .עצ

 טכַארברַאפ טָאה םלוע רעד .טוג טליפעג קידנעטש ָאד ךיז טָאה רע

 ןיא ןעגנַאגעג ןענייז ערעדנַא .טריטוקסיד רעדָא ךַאש ןוא סָאנימַאד ייב

 -גוטייצ ןוא רעכיב ןעוועג ןענייז סע ואוו "רעמיצ-רוטלוק , ןקידתוניכש

 רעד רַאג ןופ "עלַאנַאיצַאנרעטניא , יד וצ טקישעג טָאה ןעמ סאו ,ןעג

 טלייצרעד ךיז ןוא ,עיגעטַארטס ןוא קיטילַאּפ טסעומשעג טָאה ןעמ .טלעוו

 ןופ ייס קידנפוליגב ןעוועג רע זיא טנייה .ןבעל ןקיטרָא ןופ ן'תוליכר

 ןבָאה סָאװ ,דייר ןוא רעמינּפ עכעלשטנעמ עגנעמ רעד ןופ ייס ,חקשמ

 טָאה רע יװ ,ןענַאטשרַאּפ טינ טָאה רע ןוא ,טרוכישרַאּפ ןָא דימת ןופ םיא

 ןופ טרילָאזיא ,השיא א ןופ ךעטרַאפ ַא רעטנוא ןבעפ טנעקעג גנַאל ױזַא

 ןפיוא ךיוא ןוא טעּפש זיב ןבילברַאפ זיא רע ,?עטכישעג-טלעוו, רעד

 זיא גָאט ןטירד ןפיוא .טכַאנרַאפ ןעירפ ןיא ןעננַאנעגניהַא גָאט ןטייווצ

 .רעמיצ ןיא םיא ייב ןענישרעד ַאטיּפעּפ

 -ומכָאנ א ןּפַאכ ןבילקעג עדַארג ךיז ןוא טעב ןפיוא ןגעלעג ןיא רע

 -עגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ףָאלש ןיא טיציפעד ןייז ןקעד וצ ידכ ,למערד-קיט

 רע טָאה ,םירט עקיטכיזרָאפ קידנרעהרעד .טייצ רעטצעל רעד ןיא טלמַאז

 / :ןגיוא יד טנפעעג
 4 יא רעוו ---
 ,ךיא =

 ? וד ,,?ַאטיּפעּפ ---

 , אי ---

 םוצ םינּפ ןטימ טיירדענסיוא ךיז ןוא טעכושטעגסיוא ךיז טָאה רע

 | | | ? גנַאנניירַא

 ?ָאד ןיואוו ךיא זא ,טסואוועג וטסָאה ןענַאװ ןופ --

 ,טגערפעג טינ םיא יז טָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא .ןניוושעג טָאה יז

 וצ סע טמעשעג ךיז יז טָאה סנטצעל ןוא ,טניואוו רע עליוו רעכלעוו ןיא

 -שוח ַא טָאה טרעגַאב ןוא טביל סָאװ יורפ ַא :טּפַאנשרעד סע טָאה יז ,ןָאט

 -רעמש ףיוא רעבָא .רעעז-לעה ַא ןופ עיציאוטניא יד ןוא חיח ַא ןופ חירה

 -עצ יז טָאה ןגייווש עגנַאל סָאד .טכירעג טינ ל5ב ךיז יז טָאה ענַארפ סעק

 ' ,טלמוט

 ןפיוא ןטרַאװרעד ךיז טנעקעג טינ ןוא ןעז טלָאװעג ךיד בָאה'כ --
 םענעזָאלענּפָארַא ןַא טימ ,עטמעשרַאפ ַא טגָאזעג ןַאד יז טָאה --- טנווָא

 ,ּפָאק
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 רענעפַאלשרַאפ ַא םימ טקיטעטשַאב עקרעמש טָאה -- ,,,ם"מחמ ---

 ...!רעמוז םוצ סעּפע ךָאד טיינ סע ,רעננעל תמאב ןרעוו געט יד --- עמיטש

 ךיז קידנלעו .טשוחעצ ןצנאנניא יז טָאה גנוקרעמַאב עקיזָאד יד

 ןָאטעג זיירּפש ַא יז טָאה ,עיצַאוטיס רערעווש רעד ןופ ןרעטנָאלּפפױרַא

 ןוא ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע .םיא רעביא ןגיובעגרעביא ךיז ןֹוא לטעב םוצ
 : רסומ ןגָאז ןביוהעגנָא

 םינבש עניימ ןופ רענייא ..,ןטימניא ןעמוקנָא ךָאנ ןעק רעצימע --

 | .!ןקוקניירא ךיוא ןעמ ןעק ײלַא רעד ןופ ןוא ..,רעמיצ ןופ

 טנעקעג רע טָאה ןניוא עקידנטעב ןֹוא ןפיל עטכַאמשרַאפ עריא טול
 -ציא ןיא טינ ןכַאמ תונכס עטנכערענסיוא יד זַא ,ןובשח ַא ןבעגּפָא ךיז
 ןענַאטשעג יז זיא עלייוו ַא .ריא ףיוא קורדנייא ןסיורג ןייק טנעמָאמ ןקיט
 רעד ןשיווצ :ריא ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא ףמַאק רעצרוק א .עטלמוטעצ ַא
 ַא טימ .ןכַאמ וצ טוג ץְלַא גנונעפָאה רעד ןוא עבילנגייא רעטעדנואווראפי
 רעטסנעפ םוצ ןָאטעג .רַאש ַא ךיז יז טָאה ץַאק ַא ןופ גנונעװַאב רעקגילפ
 5 ,סאג רעד וצ ךעלננעהרָאפ יִד ןניוצרַאפ ןוא

 םירבא עַּלַא ןיא טייקדימ ענעיילב ַא טליפעג טָאה עקרעמש רעבָא

 ןלַאפענקירוצ רע זיא ןליוו ןייז ןנעק ,ןפָאלש :טסול ןייא רָאנ טאהעג ןוא

 -עּב זיא עטרינניזער ַא .טנַאװ רעד וצ טיירדענסיוא ךיז ןוא טעב ןפיוא
 ,ןבילבעג ןייטש עלייוו א ךָאנ יז זיא לעווש ןפיוא ,רעמיצ ןֹופ סורַא ַאטיּפ
 -טיוא ףוס ?לכ ףוס ןוא העד רעד טימ ןגָאלשעג קילבנניוא ןייא ְךיִז טָאה
 ֹױ | : טייז ןייז ןיא ּפָאק םעד טיירדעג

 | ? טנֹווֶא ןיא ןעמוק רעבָא טסעוו --
 ,ףָאלש ןופ טדערעג רע טָאה -- ...ןעמוק לעוו'כ ,ָאי ---
 ! ןסע ןכָאנ ךיילנ םוק .טעברַא יד רעירפ טנייה קידנע ךיא ---
 ןיא ןוא .ךעלנייוועג יו רעטעּפש ?לסיב ַא רעבָא ,ןעמוקעג זיא רע

 ןקירעביא ןָא ןטָארטעגרעבירַא לָאמ ןטשרע םוצ רע טָאה טנװָא םענעי
 םיא טָאה אטיּפעּפ עטעייטרַאפ יד ואוו ,עלזוו רעד ןופ לרעיוט סָאד קשח
 טנעקעג טינ ךיז טָאה יז זַא ,קידלודעגמוא יוזא ןעוועג זיא יז ,טקוקעגסיוא
 -ַאנ ,יילַא רעד ןיא ןיֹוש :גרעב יד ןיא ןייגרעד ןלעװ ייז זיב ,ןטרַאוװרעד
 עקרעמש זַא ,םיא ןבעל טנַאּפשעג טרַאה ױזַא יז טָאה ,רעזייה יד ןופ טנע
 -ענ רע טָאה השעמ תעשב .געװ ןֹופ דנַאר ןפיוא ּפָארַא זייווכעלסיב זיא
 : ןצרַאה ןיא טכַארט

 ףוס ?כ2 ףוס ךימ יז טעוװ ,ןיינ רעטייוו ױזַא טעוו/ס ביוא ,הונונ --
 | ! ןײרַא םי ןיא ןּפוטשניירַא

/ 
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 עכעלצעזנגעק ןיא טגעװַאב טציא ךיז ןבָאה ןטפַאשנדייל ערעייז

 טנווַא םענעי ןיא ,ּפָארַא-גרַאב -- ענייז ,ףױרַא-גרַאב --- עריא ;ןעננוטכיר

 | | .ןטימענסיוא ךיז ייז ןבָאה

 . ןיא ,ךיז ןבָאה ייז ואוו ,לייה ןבלעז ןיא טריפענקעװַא םיא טָאה יז |

 םיא יז טָאה טעּפש זיב .ןפָארטענ טנווא ןדעי טעמכ ,ךָאו א ןופ ךשמ

 טימ ןביוהענפיוא ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ,ךיז ןֹופ ןזָאלענּפָא טינ

 ןענעק טיג םנגרָאמוצ םעוו יז זַא ןוא טעּפש רעייז ןיוש זיא'ס זַא ,הנעט א

 ריא טימ ליומ סָאד טלעטשרַאפ םיא יז טָאה ,טעברַא רעד וצ ןייטשפיוא

 יז טָאה ,ערָאנ רערעטסניפ רעד ןיא רעפיט קידנרַאש ךיז ןוא ,עינָאלד

 | : טרעטסילפעג

 1 ..! רערעייט ןיימ ,?סיבַא ךָאנ -+=

 ןטימ טעשטשַאלעג לָאמ ןטשרע םוצ םיא יז טָאה טנווֶא םענעי ןיא

 ןוא םוטש ןבעגענּפָא ךיז םיא יז טָאה טלָאמעד זיב ."!רערעייט ןיימ , ףור
 יז זַא ,ליפעג סָאד ןטלַאהוצפיוא טכעלנעמרעד ריא טָאה ןגייווש סָאד

 זַא ,ןסייחעגנ טָאה סע .ןזעוו ריא רעביא טפאשרעה ןייז טינ 752 טנעקרענַא

 רעבָא ,ןפמַארק ןוא ןטקניטסניא ענייז ךָאנ טינ ףוג רעטניזַאב ריא רָאנ

 | .תונורכיז עריא יירטענ טביילב אפונ יז

 רעדייא ןסקעלפער וןפ ץענ א ןיא .טרעטנַאלּפעג רעכיג ךיז טָאה יז

 -רַאפ ןבָאה רעטרעוו עטנַאזעגסיורא יד טשרע .טניילעגרעביא ןוא טרעלקענ
 ארומ גנַאל טָאה יז .קנַאדעג א ןופ טיײקנדײשטנַא ןוא טיײקרָאלק יד טנָאמ

 זַא ,טנָאזעג ןיילַא ךיז יז טָאה טנװַא םענעי ןיא ןוא .םיא רַאפ טאהעג

 ןטעדנואוורַאפ ,ןשרעדניק ןטימ ןדנוברַאפ ?רוג ריא זיא טפנוקוצ רעד ןיא

 -מֹוא ןַא ןוא ןבעל דמערפ א ןופ טכיוטענפיוא טָאה סָאװ ,רענַאוציליפ

 -ענ ןעמענוצ עקידנעשטשַאל ןופ םָארטש ַא זיא טציא ,טלעוו רעטנַאקַאב
 | / :ןּפיל עקידנכוז עריא ןופ ןסָאלמ

 ! רצוא ןיימ ...רעקיצנייא ןיימ ,.!רעטסבכיל ןיימ ---

 טלאװענ טימ טעמכ יז טָאה עטרינניזער ןוא עטרעננוהענסיוא ןַא

 שיזיפ .טמוקעג ריא טָאה סָאוװ ,גנוקידירפַאב יד ןַאמ ןופ ןסירעגסיורַא

 -יייא ןטלַאהעג גנַאל יױזַא םיא יז טָאה ,םיא ןופ דעקרַאטש ןוא רעטניזעג

 ןלוקסומ עטננערטשעננָא עריא זיב ,טמירַא עטסעפ עריא ןיא טרעמַאלקעג

 טאה ןּפיל עטעמישטשראפ עריא ןופ ןוא ןזָאלעגנכַאנ ןיילַא ךיז ןופ ןבָאה

 .גנוזיילרעד ןופ ץפיז רעפימ א ןסירעגנסיורַא ךיז

 : ןָאטעג נָאז א גנולצולּפ יז טָאה נעווקירוצ ףיוא

 ?ףימ טימ ןבָאה הנותח טפעוו ---
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 :הנותח וצ קשח ןדיווטעי ןרָאוװעגנָא ןיטולחל טָאה עקרעמש רעבָא
 רַאֿפ ץרַאה סָאד ןסָאנעגסיױא רע טָאה -- ?רועיש רעד זיא לּפיוװ ---

 ?סָאװ ,עינַאּפש ןיא דכז ןייא ,סעּפע ךיא ןיב סָאװ -- ןתור

 ,ןגרָאמירפ םענעי ןיא ,ייֵלַא רעד ןיא ןטרַאװ טזומעג גנַאל טָאה רע

 -ייז טכיש-טכאנ רעד ןופ רעטסעווש-ןקנַארק עלַא ,ןענישרעד זיא תֹור זיב

 ןוא .ןביוא טמַאזעג ץלַא ךָאנ ךיז סָאה יז ןוא ןעגנַאגענּפָארַא ןיוש ןענ
 - טָאה ןוא טיירטשעצ ןעוועג יז זיא ,ןזיװַאב ףוס ?2 ףוס ךיז טָאה יז ןעוו
 -טאזקרעמפיוא רעקירעהעג רעד טימ סעטכישעג ענייז טרעהעגסיוא טינ

 :טקרעמַאב ץרוק יז טָאה רעטרעוו עטצעל ענייז ףיוא רָאנ ,טייק

 - ! רעקיצנייא רעד טשינ ,,ןייג ---
 . רעד ךיא ריא טימ טלַאה רע ואוו ,טסואוועג ךיילנ טָאה עקרעמש ןוא

 ,טלעוו
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 ןציירד לטיּפַאק

 דבַאלרעטניה ץיט טירש רעטשרע .

 ץלא ןענייז ייז .ביולרוא ןייז ןעמוקַאב ןועמש טָאה ?ירּפַא ףֹוס טשרע

 טינ ןפמַאק עסיורג ןייק ןענייז סע ואוז ,טנַארפ-ןָאנַארַא ןפיוא ןנעלעג
 . עדַאגירב יד ָאד זיא ןטכַאלש עקילָאמַא יד וצ ךיילנרַאפ ןיא .ןעמוקעגרָאפ

 .-רעביא טפרַאדַאב טָאה קעלעווַאּפ טאנשזרעס רעד .ןרּפִא ףיוא יו ןגעלעג

 ןיא טקוקעגניירַא טָאה רע .ןָאילַאטַאב ןופ טנַאנעטייל םעד עטיב יד ןבענ
 | | ; רַאלומרָאפ

 ..טרעדנואוועג ךיז רע טָאה -- ?געט טכַא ---

 ? ליפוצ זיא'ס זַא ,טסניימ ---
 ייז :ןטייצ עטשרע יד ןופ ךָאנ ןענועמש טקנעדעג טָאה קעלעווַאּפ

 -יא ׁשרַאמ םעד טכַאמעגטימ ןבָאה ,דירדַאמ ייב טפמעקעג ןעמַאזוצ ןבָאה

 םורַא ןטנָארפ עלַא ףיוא ןגָאלשעג ךיז לָאמארעדיװ ןוא "ךייט , ןרעב
 - | ,טָאטש-טּפיוה רעד

 רעד רעביא טשטַאּפעג םיא רע טָאה -- ?געט טכַא ןענייז סָאװ --

 סע יוװ ןליפרעד טינ טעב ַא ןופ םעט םעד וליפַא ךָאד טסעוו --- עציילּפ

 ןַארַאפ ,השקשינ  ...?טערַאבַאק ןיא ?רעמַאעט ןיא ןוא !ןייז וצ ףרַאדַאב
 ךיז ןעמ ףרַאד "ךעלדייס , וצ ןוא ..!טעטש עסיורנ יד ןיא ןעז וצ סָאװ
 - א! ךיוא ןעמ הרַאד קנורט ַא ןּפַאכ ןוא ,ןּפַאכנײרַא ךיוא ךָאד

 -סיוא עלַא ןעוועג לחומ םענעי טלָאװ רע זַא ,טרעלקעג טָאה ןועמש |
 יז טעװו רע יצ ,טסייוו רעוו !ןתור ןפערט רָאנ ליוו רע ,ןקילג עטנכערענ

 ביולרוא דעד טעוװ ןעוו סָאװ רעדייא ןוא ?טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא ןעניפעג
 טנאשזרעס םעד ןשימניײרַא טלָאװעג טינ רעבָא טָאה רע ...טקידנעעג ןייז
 - *ענראפ ןיילַא םיא טָאה רענעי ,סעטכישעג עשיטנַאמָאר ענייז ןיא קעלעווַאּפ

 -כָאנ ןענעגעזעג םייב םיא ןוא נעט ןצפופ ןופ ביולרוא ןַא רַאפ ןגָאלש

 ,ןסינעג םשה ןעמ? ץלַא ןומ רע סָאװ ןופ ,טגָאזעגנָא לָאמַא



 'טע ןּפעלש טזומעג ךיז טָאה ןועמש :טכערעג ןעוועג זיא קעלעוװַאּפ

 -לֵא ןייק ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע זיב ,ןענַאימַאק ןוא ןגוצ טימ געט עכעל

 -דנעצ ןטראוו וצ ןעמוקענסיוא זיא ןטייווצ םֹוצ ןַאב ןייֵא ןופ .עטעקַאב

 . טָאה טציא זיב .ןקוקוצמורא ךיז טייצ נונעג טַאהעג טָאה רע .ןהעש רעקיל

 טָאה דניצא .רעדלעפ-טכַאלש ןוא סעקראוולאפ ,רעפרעד רָאנ טנעקעג רע

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,דנַאל םענופ םיפוצרּפ ערעדנַא טכַארטַאב קירעניינ רע

 .,ענַאלעצרַאב ןופ ןסַָאנ יד רעביא טעקנַאלבעגמורַא טָאה רע .טפמעקעג

 ןוא עטיור-ץרַאוװש -- עשיטסיכראנַא טימ ןעגנַאהרַאפ ןעוועג ןענייז סָאֹוו

 ןוא טייל-רעטילימ טימ ןעמואוושרַאפ ןוא ,ןענָאפ עטיור עשיטסיסקרַאמ
 טימ לופ ןעוועג ןענייז סָאוו ,רעזייה-עפאק ןיא ןעקנורטעג טָאה רע .ןעיורפ

 רע טָאה עיצנעלַאװ ןיא .ןרעוו וצ טקיטשרעד ,טרעכיורעגנָא ןוא ןשטנעמ

 ןיא ןעיורפ עניורב ןבָאה עשזַאלּפ רעד ףיוא .םי נערב ןפיוא טריצַאּפש
 טימ טסעמשעג טָאה'ס .ןוז רעד ףיוא ןקַאבעג ךיז ןזיוה עטמילבעג ,עטיירב
 ןבָאה סָאװ ,ןענַארָאטסער-סעסַארעט יד ףיוא .טילב-ןשזנַארַא ןוא גנילירפ

 ןעקנורטענ ,ןקיטימ ערעייט ןסענענ ןריציפַא ןבָאה ,םי םֹוצ טקוקעגּפָארַא

 עקידמיזוב-?ופ --- סגירעטיילגַאב ערעייז וצ טלכיימשעג ןוא דעינַאּפמַאש
 יד ןיא ץרַאװש ּםענעטעמַאס ,ןפיט ַא ןוא סמירַא עקכוּפ טימ סנירעינַאּפש
 עקידנעקרָאװ + ןעגנֹורּפשעגמורַא ןענייז  רַאיליטסַאק-ץַאלּפ ןפיוא .,ןגיוא
 ןוא קנעב ענענַאטעב ףיוא ןסעזענ טרָאד ןענייז ןדילַאװניא ןוא ןביומ

 -עגמורַא ךיז ןבָאה סעקטוטיטסָארּפ .רעדילג עטרישזַאדנַאב טמיראוועג

 ןבָאה ךעלעדניה ענעטַארבעג ואוז ,יַאכנַאש-רַאב ןופ ןיײװסעטַאשט טיירד |

 עטמיראװעצ אוו ,קיטַאמָאטיױוא-רַאב םוצ ,ןענירטיוו יד ןיא טצנאלגעג

 ,ןזָאר ןוא ךיױר-ןסָאריּפַאּפ ןיא טליהעגנייא ,טשוקעג ךיז ןבָאה ךעלרָאּפ
 05 = ה | " .טביל ןטלעקנוטרַאפ

 ןופ ןנָאר יד :ןניוא יד ןיא ןפרָאוװעג םיא ךיז ןבָאה "ךעלדנעב , יד

 ,ןענַאטיּפַאק ,ןריציפא טימ ןטָאשרַאפ ןעוועג ןענייז ץַאלּפ-רַאיליטסַאק
 ,ןפיירטש יירד ,ןפיירטש ייווצ טצנַאלנעג ןבאה ?ברַא יד ףיוא ;ןֿפענַאלָאק

 .ךעלדנרעטש עקידנעשטשילב ,עסייוו ןוא ךעלקיסַאּפ"דלַאג עקיד

 ,ןריציפִא יד ,ןעזעננָא טינ ליפיוזַא רָאנ ייז ןעמ טָאה טנָארּפ ןפיוא

 -ַאמארַאכ ןפיוא .ןטפערק עקידנריפנא טלעפענסיוא דימת טרָאד ןבָאהיפ

 .נליוק ןייז טימ געט ףניפ ןופ ךשמ ןיא ןבילבעג לָאמנייא רע זיא טנַארפ
 ןַאד ןבָאה ייז .גנודניברַאפ םוש ןָא ןשטנעמ עכעלטע ענייז ןוא רעּפרַאװ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדנעלננע ננולײטּפִא ענענייא ןַא טענרהעגנסיוא טינ ריש

 .סָאװ ,ןטסישאפ ןענייז סָאד זא קידנעניימ ,לנילפ א ףיֹוא ןניוצעגקירוצ
 ׂ .ןָא ןפיירג
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 -נַאר יד טימ ךעלדנעב יד טריפעננייא גנאל טינ ייז ןעמ טָאה סָאד

 --- יאדֹוא ,ןטַאדלַאס ןוא ןריציפא רַאפ ןעניופ ענעדישרַאפ יד טימ ,סעג

 טָאה ןעמ :ןריפנייא טזומעג טע ןעמ טָאה -- טכַארטעג קידנעייג רע טָאה
 -ולּפשעצ יד ןופ ײמרַא עטרינילּפיצסיד עתמא ןַא ןדימשסיוא טזומעג ךָאד
 טינ ױזַא ייז ןעמ םָאה טנָארּפ ןפיוא רעבָא !סעּפורנ-ןעגַאזיטרַאּפ עטרעט

 -עג ןוא טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,ןריציּפא עטלַא יד .עקידלדנעב יד ,טלופעג
 ןְליפַא ןבָאה ,געט עטשרע יד ןופ ןרענַאיצילימ יד טימ ןעמאזוצ טרעגנוה

 ..לברַא יד ףיוא ןפיירטש יד ןעּפעשטנָא טלָאװעג טינ

 טלעטשַאב ןעוועג זיא ץַאלּפ-רַאיליטסַאק םעד םֹורֵא רַאוטַארט רעד

 טּפוזעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טלמיוועג טרָאד טָאח'ס .ךעלשיט טימ

 -שומ .ןוא סעקענש ןופ ןטייוועגניא טימ ןסיברַאפ ,סעדַאשזנַארַא ןוא ריב

 יד ןופ םענייא ףיוא .ךיש יד ןצֹוּפ טזָאלעג חשעמ תעשב ךיז ןוא ,ןעל
 . ײַאוניא .ןַא .ןֿפָאלעגניהַא זיא ןועמש .למוט ַא ןרָאװעג גנולצולּפ זיא ןגָאד

 םיִנּפ ןטימ ,עסַארעט ַא ייב ןענַאטשעג ןיא ,עלוק ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ,דָיל

 . .:לוק ןצנַאג ןפיוא טעשטירענ ןוא ,עקידנעקנירט יד וצ

 ..1! ריב רעטלַאק ..?ַאה ,ריב רעטונ --

 טעװערוינשעגּפָא קנילפ טָאה ,לוטש ַא ףיוא טנעלעגנָא ךיז טָאה רע
 ,לשיט ַא רעביא ץָאלק ןטצינשעג ןטימ טעקסַארטענ ןוא םופ ענרעצליה ןייז

 | :גנַאלקעג 8 טימ טצנאטעגרעטנוא שזַא ןבָאה רעזעלנ יד זַא

 'י . 44 סָאװ ,ריב ןעקנירט ןוא ןציז וצ טונ ָאד ךייא זיא'ס -- |

 ןלַאזקָאװ ענעשַאלענסיוא יד .גנַאל טרעיודעג טָאה גוצ ןטימ עזייר יד

 ףיוא ,ןלַאז-טרַאוו עקיצומש יד ןיא .ןשטנעמ טימ טניילרַאפ ןעוועג ןענייז

 יד ןיא טיי זיב ןוא ןענַארעּפ יד ףיוא ,קנעב יד ףיוא ,סענָאלדָאּפ יד

 -יורפ ןוא רעדניק ,ןשטנעמ ןוא סעקמילק ןגעלענ ןענייז ,ךעלסעג עקימורַא

 -םיוא ןוא ןסנירנ סעקישַאק ,טנַאװעגטעב קעּפ ןוא ברעק ענעטכַאלפעג ,ןע

 דניק טימ דנַאל ץנַאג א יו ןעזענסיוא טָאה'ס .ןגייטש-רעניה עטלּפַאטשעג

 -עג ןענייז סע .ןיירַא נעוו ןיא טזָאפעג ךיז טָאה לכב לכה ןוא ,טייק ןוא
 ,םינתח :ערעייז וצ תולכ ,ןלָאטיּפש יד ןיא ןיִז ערעייז וצ סרעטומ ןרָאפ

 ןיא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ןטסיװרעזער ,וורעווער ןיא ּפָארַא ןענייז סָאװ

 ןבָאה םירעיוּפ ;םייהַא קילייוטייצ -- סעקינביולרוא ןוא סעמרַאזַאק יד

 עטדיאוקַאװע ןופ .םיטילּפ ,טעטש עטרעגנוהענסיוא יד ןיא זייּפש טריפעג

 -בורח ןֹופ סעמַאמ ,רעפרעד ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפסנַארט ןענייז ןטננענ

 -רַאפ ןוא ,רעדניק ענעריולרַאפ ערעייז טכוזעג ןבָאה טעטש ענערָאװעג

 - ,םיבו-רק ןכוז טזָאלעג ךיז ןבָאה רעדניק עטזָאלרָאװ
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 סעמרָאפטַאלּפ יד ףיוא ,גנענכרוד יד ןיא טגיילעצ ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס
 ןוא סערדלָאק עיורג ערעייז ןיא טיירדעגנייא ךיז ,קנעב יד רעטנוא ןוא
 קעז ערעייז טימ טגיילעצ ךיז ןבָאה םירעיוּפ .יירעפייפ ַא טימ םעּפָארכעג
 עג ןבָאה עטעדנואוװורַאפ .סַאלק ןטשרע ןופ קנעב ענעשולּפ יד ףיוא
 יד ךרוד טעקַארכעג ןבָאה ןדילַאװניא .עטרישזַאדנַאב ,ףָאלש ןופ טצכערק
 ליד יד ןופ ?סניו ןעיירפ-קילעפוצ ןדעי ןיא ןוא רעטסנעפ עטנפעעצ

 ןיא .ךיילג ןייוו ןסָאנעג ,ןרעכיור ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ןרענָאיצילימ |
 ךיוה ןביוהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעלגָאל ענרעדעל ,עצרַאװש ןופ ןיירַא לגרָאג
 ןגעו טריטוקסיד קיציה ןוא ךעלטפַאשנדייל ןבָאה ,ליומ ןטנפעעצ ןרעביא
 ןעיורפ ,המחלמ ,טייחיירפ ןנעװו ןעגנוזעג ןוא ,עיגעטַארטס ןוא קיטילָאּפ
 ,טנַאה וצ טנַאה ןופ טרעדנַאװעג לגָאל רעד טָאה חשעמ תעשב .עביל ןוא
 -ַאב ךיז ןבָאה רעדניק .ײטרַאּפ ןוא טעטילַאנָאיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא
 -ַאסַאּפ ייב .ןָאטעג סע ןבָאה ערעדנַא/ .סיוש ןפיוא העמַאמ יד ייב טצענ
 ,-עג יד .טרעמָאיעג רעטיב ןבָאה ענעי ייס ןוא יד ייס ,ּפָאק ןפיוא ןרישז
 ,ףָאלש ןופ טכַאװעגפיוא ןבָאה קנעב יד רעטנוא ןופ ןרושזַאסאּפ ענעטיל

 ןבָאה עקימורַא יד .עקילייה עלַא ןטלָאשעג ןוא לברַא יד טימ טשיועג ךיז -
 טיירקעצ ךיז ןבָאה גָאטרַאפ ןופ ןעיורג ןטימ .טכַאלעג ןוא טלציווענ ךיז
 ,ןגייטש יד ןיא רענעה יד

 זיא'ס .עמרַאזאק רעד ןיא ןרָאפרַאפ ןועמש ןיא עטעסַאבלַא ןיא
 -נאנַארעביא ןענַאטשעג ןענייז סערָאנ יד .ענשוד ןֹוא סייה ןעוועג טרָאד
 -ענפיוא םִיא טָאה טכַאנ ןטימניא .תוחיר עקיּפמוד טיײרּפשרַאּפ ןוא רעד
 א תעב ,טנַארפ ןפיוא יו ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה רע .שיורעג ַא םקעוו
 םעד רעבָא .טייז רעד ייב סקיב יד טכוזעג ןוא ,עקַאטַא רעקידמיצולּפ
 -עג ןבָאה סָאװ ,ןרענַאיצילימ ערוכש טכַאמעגנָא לֶָאמ סָאד ןבָאה למומ-
 ,טלעוו יד רָאנ ןוא המחלמ יד ,עמרַאזַאק יד ןטלָאש

 ןכוז ןביוהנָא רע לָאז ױזַא יוװ .סָאנ ןיא ּפָארַא רע זיא ידפרעדניא
 ףיוא ןייג ט'הצע'עג םיא טָאה עמראזַאק רעד ןופ רעעזפיוא ןַא ?ןתור
 םיא טאה ןוא ?סעדַאנירב עלַאנָאיצַאנרעטניא , יד ןֹופ טסָאּפ-טּפיוה רעד
 .געו םעד טרעלקרעד

 סָאװ ,ךעלסעג עלָאמש ןופ טניריבאל ַא ןיא ןלאפענניירַא זיא רע
 ךיז ןבָאה סַאג ןטייז עדייב ןופ .טָאטש רעשיבַארַא ןַא ןָא טנָאמרעד ןבָאה

 ןעמַאר-רעטסנעפ עטברַאפעג- יױֿפב טימ סעקזייה ענרענייטש ,עלעג ןביוהעג !
 פרעטסנעפ ןרַאפ זיא טסָאּפ רעד ןיא .סנדָאל- עשזָאנָאר ענעזָאלענּפָארַא ןוא

 .שינעקיטשרעד א ןֹוא גנַארדעג .ַא ןעועג זיא ןענַאנַאװ יד ןיא
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 ידכ ,ביולרוא רעייז טצונעגסיוא .ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלַאס ייר ַא ןענַאטשעג

 זיא טלעװ רעצנַאג רעד ןופ .ווירב ענעגעלרַאֿפ ףיוא ןנערפוצכַאנ ךיז

 ָאד ."עלַאנָאיצַאנרעטניא ,, יד רַאפ ץנעדנָאּפסערָאק יד ןעמוקעגנָא וצרעהַא

 ןטרירפיש םעד טנעקעג ןעמ טָאה ןאד ןוא רוזנעצ יד ןענופעג ךיז טָאה

 ןופ .עדַארג ךיז טניפעג יז ואוו ץַאלּפ םעד ןוא עדַאגירב רעדעי ןופ רעמונ

 -דַא עמייהעג יד טיול ,ןטנָארפ יד ףיוא ווירב יד טקישעצ ןעמ טָאה ןענַאד

 וי | | ,ןסער
 ,ךעלרעמיצ עקיטייז ןיא ןפָאלעג ןענייז עטמַאַאב-ןרענַאיצילימ יד

 -וצ סנטסניימ ןענייז ןוא ןקעטָאטרַאק ןוא סעטסיל ןיא טקוקעגכַאנ ןבָאה

 | : רעפטנע ןטקַאהעגּפָא ןא טימ ןעמוקעגקיר

 : | ! טינרָאג ָאטינ--
 ייז .רעמינּפ עזיב טימ ,עטנערעגפיוא סױרַא ןענייז רענלעז יד

 יָאמכעמב .תוחּפשמ רעדָא תולכ ,ןעיורפ ערעייז ןנעוו קיאורמוא ןעוועג ןענייז

 :טסָאּפ יד טקידלושַאכ לוק ןפיוא ןבָאה עֶלַא
 -רעד טינ ווירב יד וליפַא ןענעק ןוא דנאלרעטניה ןיא ָאד ןציז --

 | ! ןקידייל
 םיא ןוא עטיב סנועמש טרעהענסיוא טָאה טסָאּפ ןופ ריציפֶא ןַא

 | , . :טרעלקרעד

  טנעק ריא !רפיש םעד ןֹופ שטייט םעד ןבענסױרַא טינ ןרָאט רימ ---

 ! ןעמוקנֶא טעוו'ס -- סערדַא םענעבעגעגנָא םעד ףיוא ןביירש

 טעװ לייוורעד ןוא רוזנעצ רעד ףיוא ןגיל טעװ ווירב רעד ?ןביירש

 לָאמַארעדיװ רָאזנעצ רעד טקעמ רעמָאט ןוא ...ביולרוא ןייז ןקידנע ךיז
 | | ? לָאטיּפש ןופ ןעמָאנ םעד סיוא

 ןרענָאיצילימ ואוז ,קרַאּפ א ןניוצעג ךיז טָאה טסָאּפ רעד רעביאננעק

 -עג טינ ןוא ןעיײלַא יד ןעגנַאגענכרוד זיא רע .קנעב ףיוא ןסעזעג ןענייז
 ,רעמייב טימ טמױזַאב ,סָאנ עטיירב א ,םינּפ ןטנאקאב ןייא ןייק ןפָארט

 | .וצניהַא ןזָאלעג ךיז טָאה רע .ןיירַא טָאטש ןיא טריפענ טָאה

 טימ ,עלַא יד ןענייז ואוו .םַאזנייא טליפרעד ךיז רע טָאה לָאמַאטימ

 זיא ןַאמנרעב ?נעט עטשרע יד ןיא טפמעקענ ןעמאזוצ טָאה רע ןעמעוו

 ןַאד .רעפרַאװ-ןעמַאלפ ןופ םינּפ ןטנערברַאפ א טימ לָאטיּפש ןופ סױרַא

 ?טציא רע זיא טנַארפ ןכלעוו ףיוא .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ רעדיוו רע זיא

 -וא טָאה רע זַא ,טגָאז ןעמ ןוא !ןלַאפעג זיא עקרעמש ...?ךָאנ רע טבעל

 -ַאּפ ןיא עטירד א ךָאנ רשפא ןוא עינַאּפש ןיא תונמְלַא ייווצ ןזָאלענרעב

 ,טנַארפ-ַארַאכַאלדַאװג ןפיוא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא ןַאמייר ןוא .,.!זיר
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 דניצַא ןיא ןוא ערעדנַא רעטרעדנוח ןשיוװצ דלעפ ןיא ןבילכעג ןגיל יאדווַא

 | ,,, רבקד ןסַאמ ַא ןיא ---
 סעקּפורג טריצַאּפש ליופ ןבָאה םורַא .םַאזננַאל טזיירּפשעג טָאה רע

 טימ ,ןטָאי רעקילדנעצ יד טריפעגכרוד רע טָאה ןורכיז ןיא .ןרענַאיצילימ

 עכלעוו טימ ,ןעַײשנַארט יד ןיא ןקור ייב ןקוד ןפָאלשעג ןיא רע עכלעוו

 ערעייז ןעזעג טָאה רע .סעקַאטַא יד ןיא ?סקַא ייב לסקא ןפָאלעג ןיא רע

 -יירפ ,עגנוי ןוא עטלַא ...ןזיוצנַארפ ,ןװַאלסָאנוי ,ןדיי ,ןקַאילַאּפ :רעמינּפ
 ןעיורפ טזָאלעגרעביא ןכָאה סָאװ סרעטאפ ,סעקורמ עזייב ןוא םיצל עכעל

 יד סיוא ץיגרע ןענייוו סעמַאמ ןעמעוו.ךָאנ ,ןטַאי עגנוי ןוא ,רעדניק טימ

 : | | | ... ןגיוא

 רעד ןופ טרעטאמענסיוא ,ןכ ָארבעצ ןֹוא דיס טלימענ ךיז טָאה רע

 יד ןיא ןעזענ טָאה רע סָאװ ןבעל ןזָאלגרָאז ןופ ןגָאלשרעדינ ןוא העיסנ

 :טגַאנעג םיא טָאה שואי ןופ םירָאװ רעליטש ַא .דנַאלרעטניח ןופ טעטש
 זיא םינ ןעוו ןעד רע טעװ יצ ?ןבילבעג ןבעל ךעלטננייא דע זיא סָאוװ וצ

 ...1 ןעגרעל ןוא טעברַא ןופ ןבעל קיאוד ַא ֹוצ ןרעקמוא- ןענעק ךיז
 טָאה קנַאדעג רעד ןוא ן'תור ןָא טנַאמרעד ךיז רע טָאה לָאמַאטימ ןוא

 עלַא ןיא טפַארק ןופ םָארטש ַא טליפרעד טָאה רע .טרעטנומעגנפיוא םיא

 ןפערט רשפא יז ןעק רע ...ןענַאד ןופ טייוו טינ !ןַארַאפ זיא יז .רעדילג
 קילב ןעיולב ןוא רעּפרעק ןקידוועריר ,ריא ןעזרעד טָאה רע ...סַאג ןיא אד

 יי ר ,טלביימשעצ ךיז ןוא

 .טיירדעגמוא ךיז טָאה רע .שידיי טדערעג ןעמ טָאה םיא רעטניה
 ךע .רענַאיצילימ ןקידעקניחה א טיפ טנַאשזרעס ַא טסעומשעג ןְּבָאה סָאד

 :םיא טימ טכיילנענסיוא ךיז ןבָאה ייז זוב טרַאװענוצ טָאה

 ! חרבח ,דולַאפ ---

 םעד ירא וצ ױזַא יו ,הצע ןא טנערפענ ייז רע טָאה ךָאנרעד

 ,טָאה רע סָאװ ,רעמונ ןטיול טערדַא
 -עקניה רעד םיא טָאה -- !"רעדַאק , ןשיטילַאּפ ןיא ףיױרַא יינ ---

 ! ןָאט ץלַא ייז ןענעק ,רָאנ ןליוו ייז ןעוו --- ןטַארעג רעקיד

 -רעס רעד ךיז טא --- !ןייג טינ ריִמ וטסלָאז "רעדַאק, ןיא רָאנ -
 טסעוו ! ןיז-ןריה יד טימ ןָא טינ רָאנ ביוה רעסעב -- ןָאטעג ּפאכ ַא טנַאשז
 | י ,ייז ןופ ןכירקסױרַא םינ

 ןיוש .דַייר סטנַאשזרעס ןטימ ןעמונעגרעביא טינ ךיז טָאה ןועמשי
 א םורַא ךיז ןעיירד דנַאלרעטניה ןיא זא ,טרעהעג רע טָאה טנַארּפ ןפיוא

 .עטריזילַארָאמעד ךס

 .טנערפעג רע טָאה -- ?רעדַאק רעד זיא ואוו -
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 ."ליטנַאקרעמ ָאלוקריס , ןבעל --

 ? "ליטנַאקרעמ אלוקריס, רעד זיא ואוו ןוא--

 -סיוא טנַאשזרעס רעד טָאה -- :רענירג ַא רָאג סעּפע ךָאז טסיב --

 ןןרָאפ סָאװ ,ןרעגאיצילימ עלא ןיירַא ןעמוק ?ָאפוקריט, ןיא --- ןעירשעג

 ױזַא ,ןדלָאי עלַא םֹורַא ךיז ןעיירד ,עּפַאק ןיא ,ןטנוא .עטעסַאבלַא ךרוד

 -קאדער יד טימ ,ןלַארענעג יד טימ !ריציּפֶא יד ןציז ןביוא .וד ןוא ךיא יו

 ,ןטנּוא ןפערט גָאט ןצנַאג 8 וטסעוו ךימ .ןרָאידץרַאװש ערעדנַא ןוא ןרָאמ

 | ,ןיקילנ םייח ךיא

 -עגמוא ןרָאװעג ןועמש זיא --- - ?רערַאק רעד זיא ואוו רעבָא --

 1 6 | .םידלור
 -כרוד ,סַאג רעד טימ ןייג ףרַאד ןעמ זַא ,טרעיקרעד םיא ןבָאה ייז

 ןכלעוו ףיוא זיוה ַא ןיא ןײגנירַא ןוא סקניפ ןעמענ ךיז ,ץַאלּפ ַא ןדיינש

 ָאקנַאב , :טפירשפיוא רעד טימ דליש רענעכעלב ,רעטְלַא ןַא טגנעה סע

 | | | ,?ַאינַאּפסע עד

 "עקניה רעד םיא טָאה -- ?וטסרעהעג רעדַאק ןכלעוו וצ רעבָא ---

 .ןענעגעזעג םייב ןָאטענ גערפ ַא רעקיד

 ..טנָארפ ןופ טנייה םוק ךיא !אישק ערעגנירג ַא ךימ גערפ ---

 אב ריא טָאה טעטילַאנָאיצַאנ עדעי זַא ,ןזיװענסױרַא ףיז טָאה סע

 טָאה ןטלַאהעג ..+ןייג רע לָאז ןיהואוו --- .רעדַאק ןיא גנולייטּפָא ערעדנוז

 .ןעוועג טינ זיא רעדַאק רעשיריי ןייק רעבָא .דיי ַא רַאפ טושּפ ךיז רע

 רע לָאז .רעניטסעלַאּפ יד וצ טנכערַאפ םייא ןעמ ? טָאה עדַאנירב רעד ןיא

 -ָאק עשילגנע ןַא זיא עניטסעלַאּפ ?ייוו ,רעדַאק ןשילגנע םוצ ןייג רעבירעד

 .לכ ףוס ךָאד טמוק רע לייוו ,ןשיזיוצנַארפ םוצ רָאנ רשפא רעדָא ?עינָאל

 .ןקַאילַאּפ יד וצ ןייג לָאז רע זַא ,זיא ןבילבעג .,.?ךיירקנַארפ ןופ ףוס

 רעד טָאה --- ?ָאלוקריס ,, ןיא ןעמוקנײרַא וטסלָאז ךָאנרעד ןֹוא ---

 /!לזעלג א ַא ןעקנירט ט'עמ --- ןעירשעגכַאנ םיא ןיקילג טנאשזרעס

 לימ ןופ גנוגעװַאב עקראטש ַא טשרעהעג טָאה ,ץַאלּפ םייב ןטנוא

 ןבָאה סָאװ ,ןענָאימַאק עטכַאמרַאפ ןענַאטשעג טרָאד ןענייז םע .ןרענָאיצ

 טשיורעגייברַאפ ןבָאה סע .ןרעדנַא םוצ טנָארפ ןייא ןופ ןטַאדלָאס טריפעג

 יד רעביא ןלירב עטכַאמרַאפ ןוא ןעלטיח ענרעדעל טימ ןטסילקיצַאטַאמ

 .טעבורטעג קיכליה ןבָאה ,ןציירק עטיור טימ עטלָאמאב ,ןסנַאפובמא .ןגיוא

 .יד ןופ רעטנעצ רעלענָאיצַאזינַאנרָא רעד ןעוועג ןאד זיא עטעסַאבלַא

 -יוויירפ יד ןעמוקעגנא ןענייז וצרעחא ."סעדאנידב עלַאנַאיצַאנרעטניא ,)

 יד טלושעג ןעמ טָאה ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא .דנַאלסיױוא ןופ עקיל
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 סע ןוא ןזעװ-?ָאטיּפש ןופ עלַארטנעצ יד ןענופעג ךיז טָאה .ָאד .ןטורקער
 | ,ןכַארּפש טכַא ןיא ןעניטעלויב עכעלגעט ןענישרעד ןענייז

 עכעלטע טרַאווֲעג ןבָאה "רעדַאק , ןשיליוּפ ןופ ?רעמיצ םעניילק ןיא
 ןענַאטשעג זיא ,ןעמונעגפיוא ייז טָאה סָאװ ,רַאטערקעפ רעד .,ןרענָאיצילימ
 -סיוא טָאה רע :טכארטַאב לייוורעד םיא טָאה ןועמש .ערעירַאב א רעטניה -

 -וצ א ןגָארטעג רע טָאה ףונ ןרענָאמ ןייז ףיוא .קיצרעפ רָאי ַא ןופ ןעזעג
 -עג טָאה ןברַאש רעטַאװעכילּפ א .עקזולב-יקַאכ עשירעטילימ ,עטיירב
 ,קילב רעקיטכיזצרוק קרַאטש ןייז ןוא ּפָאק ןכעלגנעל ןייז ףיוא טצנַאלג
 -עגסיוא טָאה ,רעזעלנ-ןלידב עסיורג דעטניה ןֹופ טקוקענסיױרַא טָאה סָאװ
 -סיוא טָאה עימָאנָאיזיפ רעצנַאג ןייז ןופ ,דׁשח ןוא יויטוצמוא םקידד
 | | .טייקנקורט עשיטעקסַא ןֵא טפמעדעג

 --- ךיז ייב ןועמש ןסָאלשַאב טָאה -- ךיוא רע זוא דיי ַא ןוא ---
 ..שילוּפ ןטוג ַא טדער ,אמתסמ ,רעװעשרַאװ ַא

 סעּפע טאהעג ןבָאה עלַא .ןכערּפשעגנ יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע
 רעטייווצ א ,עירעליטרַא רעד ןיא רעבירא טלָאװעג טָאה רענייא :תונעט
 -ןוא ןייק טינ טמוקַאב דנַאלסיוא ןיא יורפ ןייז יאמלה טנָאלקַאב ךיז טָאה
 טָאה ,תונעט ןייק טיֿמ ןעמוקעג טינ ןיא ןועמש םגח ןוא .גנוציטשרעט
 -ביוומוא ןעזסיוא ָאד טעװ ןינע ןייז זא ,טכַאדעגסיױא לָאמַאטימ םיא ךיז
 ,ןייטשרַאפ טינ ללכ םיא טעװ שטנעמ רעדמערפ ַא זא ,קיט

 טלייצרעד ,טרינעשז סָאװטע ,ליטש טָאה רע ,ייר ןייז ןעמוקעגנ זיא'ס
 : ,טיינ סע סָאװ ןיא)

 טלעטשעגנא רַאטערקעס רעד טָאה -- ?סערדַא רעד זיא טנעמעוו --
 ,קילב ןקידנשרָאפ ןייז ןענועמש ףיוא

 | ,עטרבח א רעניימ ןֹופ ---
 ? סערדַא םעד טקישעג טינ ןיילַא ךייא יז טָאה סָאװרַאפ ןוא ---
 .טקעמעגסיוא טָאה רָאזנעצ רעד רעבָא ,ןבירשעג םיא טָאה יז --
 אמתסיס ךָאד סע ףרַאד ,טקעמענסיוא טָאה רָאזנעצ רעד ביוא ---

 ? ןנָאז ךייא סע ןלָאז רימ זַא ,ריא טליוו ױזַא יו ,ןייז יוזַא
 ןייֵלַא ךיא ןיב טָא ןוא .לָאטיּפש .ַא ןיא טעברַא 'עטרבח יד רעבָא ---

 ךיא רָאט סָאװרַאפ אט .ןלָאטיּפש יירד ןיא רעטעדנואוורַאפ ַא ַא ןגעלעג ןיוש
 ןעמ טָאה קילעפוצ ?טעברַא יז ואוו ,םעד ןופ טרָא םעד ןסיוו טינ אקווד
 1 ! ןיהַא ןעגנערב טנעקעג ךימ ךיוא

 ןסירעגרעביא רַאטערקעס רעד טָאה -- !םַאזננַאל ,רבח ,םַאזגנַאל ---
 !עבַאנפיוא עטסקיטכיוו רעזדנוא זיא טײקמַאזכַאוװ עּפמיא ס'נועמש
 ? טליפעגסיוא ןיֹוש ריא .טָאה עטעקנַא ןַא
182 | 

 א



 .ןיינ =

 ? עינַאּפש ןיא ריא טנייז גנַאל יו --
 | י .ןטַאנָאמ טכַא ---

 ? ןדלָאמעג טינ ךָאנ טנייז ריא ןוא ןטַאנָאמ טכַא --

 -כיר-סגנושרָאפסיוא ןא ןופ ןָאט ַא ןעמונעגנָא טָאה רַאטערקעפ רעד

 זיא ןעמ זַא ,ואוו-ץינרע ןקיצ ןגארפ יד זא ,טריּפשרעד טָאה ןועמש .רעט

 -נַא טימ ּפָאק א ךעלטנגייא םיא ןעמ טיירד סָאװ .דשוח סעּפע ןיא םיא

 ןעוועג טציא זיב זיא ןוא זע עינַאּפש ןייק ןעמוקעג זיא רע ?סעטעק

 רעבָא טָאה רע ..!סעטעקנַא ןָא ןסָאשעג ןעמ טָאה טרָאד .טנָארפ ןפיוא

 + :ליטש טנָאזעג

 סע ויֹא סָאװ .עטעקנַא ןַא ןליפסיוא טציא ךיא לעוװ ,טוג .,ונ ---

 | ? קיטניוװ ןעד

 -- זיזָאלעגּפָא טינ רא טערקעס רעד טָאה -- רבח ,טייטשרַאפ ריא ---

 ינימ ?לכ םורָא ךיז ןעיירד סע !טײקמַאזכַאװ לָאמַארעדיװ ןוא טײקמַאזכַאװ

 ,טעברַא-סנובָארנרעטנוא ריא םוטעמוא טריפ ?ענמולַאק עטסניפ , יד ,ןפיט

 ... ןָאט וצ טָאה ןעמ ןעמעוו טימ ,ןסיוו טינ לָאמנייק ןעק ןעמ

 ':ןטלאהעגסיוא טינ רעמ טָאה ןועמש

 םישרח ןביז ןעוועג ןיב ךיא -- ןעירשעגנ טעמכ רע טָאה --- !רבח ---

 בָאה'כ !טעדנואוורַאפ ןעוועג לָאמ יירד ןיב ךיא .,!עיניל רעטשרע רעד ןיא

 | .. רַאזַאקלַא ןרעטניח ךָאנ ןטסישַאפ יד טימ ןגָאלשעג ךיז
 -טנגייא רע טיירש סָאװרַאפ .ץאז ןטימניא טקַאהרַאפ ךיז טָאה רע

 סע ?טפמעקעג טָאה רע סָאװ רַאפרעד ,קנַאד ַא ןעד םיא טמוק סע ?ךעל

 "רַאנַא יד טסייטרוארַאפ טינ ןעד רע טָאה !גנונעדרא ןַא ןשרעה ךָאד זומ

 5םיו ?ײמרַא רעד ןיא טשרעהענ ןטייצ עטשרע יד ןיא טָאה סָאװ ,עיכ

 .1? ןטילעג םעד בילוצ ןעמ טָאה תולּפמ
 םושב טָאה רע סָאװ ,ןרָאצ א טדיזעג םיא ןיא טָאה ןגעווטסעדנופ

 -ענרָאברַאפ ַא טליפ רעפמעק-טנָארפ רעדעי .ןייז רבוג טנעקעג טינ .ןפוא

 שטנעמ רעד .דנַאלרעטניח ןופ טיײל-ָארויב יד וצ גנוטכַארַאפ ןוא סָאה םענ

 ןטעקַאנ ןייז טיס םינמוזמב ךעלנעטזנָאט טלָאצ עיניל-רעייפ רעד ןופ

 יד יבנל טכער עטצינערנַאבמוא ןֹופ ליפענ ַא טָאה רע ןוא ןבעל לקיטש

 ,טיוה רענענייא רעייז טימ טריקיזיד טינ ןבָאה סָאװ ,עקינעי

 ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה רע .ןרָאװעג רעכייוו זיא ראטעדקעס רעד

 יב : עטעקנַא יד ןליפסיוא
 ? ןריובעג ןופ טרָא --- ?טעטילַאנָאיצַאנ -- ?ןעפַאנ --
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 ןופ ײרעקסַארט ַא ןעוו ,ןגיוצרַאפ גנַאל יאדווא ךיז טלָאװ עטעקנַא יד
 זיא דלַאב .רעמיצ ןיא ןסירעגניירַא טינ ךיז טלָאװ עלוק רענרעצליה ַא
 ,ןענועמש קידנעעזרעד .רענַאיצילימ רעקידמינּפ-טיױר ַא ןעקנוהעגניירַא
 א טימ סָאש א טגנַאלרעד ןוא טנעה יד טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא רע טָאה
 : ךרבש-ימ ןשיליוּפ-טכע ,ןקיד'הנומש-לופכ

 "ניה ,ביל רימ זיא טָאג יו ?טסמעל וד ,טולב שיטניה ,קעמיש ---
 !טסבעל וד ! טסבעל וד ...! ַארעלָאכ ,עמַאמ עשיט

 ףיוא ךרבש-ימ םעד ןביוהעגנָא ןוא םעטָא םעד טּפַאכענּפָא טָאה רע -
 : ןסנַאוינ עיינ בגא-ךרד קידנבעגוצ ,קירוצ

 !טסבעל וד ...?ווייט ןלעה םֹוצ ...טולב-שיטניה !ַארעלָאכ ---
 ןלאפעגפיֹורַא םיא ,ןענועמש ֹוצ ןעקנוהעגוצ רע טָאה השעמ תעשב

 טינ םיא רע טָאה טייצ קיטש א .םינּפ ןפיוא טשוקעג ןוא זדלַאה ןפיוא
 ןופ זיר ןטכייל ַא ןפיל יד ףיוא טליפעג טָאה ןועמש ןוא טזָאלעגּפָא
 עלייוו ַא טָאה זייַלַא רע .ןרערט ןופ םעט םענעצלַאזעג םעד ןוא סּפַאנש
 טקירדעג ךיז ייז ןבָאה ןַאד .ןּפיל יד ןסיברַאפ ןוא ּפָאק םעד טיירדעגּפָא

 .ךיירפ טימ טצנַאלנעג ןבָאה ןגיוא .ערעייז ןוא םנעה י
 ,רעיױּפ רעשיליוּפ ַא ,יקסרַאשזָאּפ :טנעקרעד ךיילנ םיא טָאה ןועמש

 -מוא ןרָאפענּפָא ייז ןענייז ןעמַאזוצ .ךיירקנַארפ-ןומצ ןוֿפ רעבערגנליוק ַא
 רעביא ץינערג יד טע'בנגענ ,עקיליוויירפ עּפורג רעטשדע רעד טימ לַאנעל
 טנעה עקידייל טימ טעמכ דלעפ ןיא ןגיוצעג ,ןעיינעריּפ עטיינשראפ יד
 ןפָאלשעג ;ןשטייד ! ,רענעילַאטיא ,ןרָאמ ,רענַאקָארַאמ ,ןטסיגנַאלַאפ יד ןגעק
 רע .עטָאלב ןיא זדלַאה ןזיב ,רעבירג עשירָאזיװָאדּפ ןיא רעדנַאנַאנבעג
 סע טָאה | קַאלַאּפ רעד ,סופ סמענעי ףיוא קילב ןקיטייז א ןפרָאוװעג טָאה
 -{ טקרעמאב

 ןשטעווק ןוא ןציז ָאד ךיא זומ טציא ןוא ...ַאמַארַאכ ןופ השורי א --
 ! ןניז ןלעוװ ערעזדנוא רעבָא .ןריּפַאּפ

 -עג זיא רענעי .רַאטערקעט םוצ ּפָאק םעד טיירדענמוא טָאה ןועמש 1
 : טנערפעג רע טָאה טציא .רענעמונַאב ַא סָאװטע ןענַאטש

 : ? יקסרַאשזַאּפ ,םיא טסנעק וד- --
 עטסעב ערעזדנוא ןופ רענייא !השעמ ענייש א ?םיא ןעק ךיא יצ ---

 -טנַא גנַאֿל ןופ אקנארפ ןיוש טלָאװ ,עכלעזַא ךס וא ןבָאה רימ ןעוו .ןטאי
 -- ?"רעדַאק,, ןיֹא ןעמוקעג וטסיב סָאװ ןגעוו .ךשוח ירה יד רעטניה ןפָאל
 .ןענועמש וצ טעדנעוװעג ךיז רע טָאה

 רדסכ טָאה יקסרַאשזָאּפ .לֵאפ ןייז רוציקב טלייצרעד  טָאה ןועמש
 ;ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ |
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 .עלעבייט ןייד ,ןגיוא יד טנייוועגסיוא יאדוא ןיוש ךיזיט יז --

 .םגקסּפעג רע טָאה ,טקידנערַאפ טאה ןועמש ןעוו ןוא

 זַא ,ןעזסיוא סע טעװ ןייש !ריא וצ ןרָאפּפָארַא וטספרַאד יאדוא --

 ןפָאלשכרוד ןענעק טינ ךיז ,ביולרוא ןתעב ,לֵאז עיניל רעד ןופ טַאדלָאס א

 זיא ואוו ?םזילַאיצַאס רעד ָאד זיא ואוו זיא ...!לדיימ רענענייא ןייז טימ

 ? טייקיטכערעג יד זיא ואוו ןוא ?טייחיירפ יד

 -עכילּפ רעד זא ,ןעוועג ?יטנעק ןזיא'ט .ןגיוושעג עלַא ןבָאה עלייוו א

 ןיא רַאטערקעס רעד רעבָא .ןװַאלוק ןרַאפ ץרא ךרד טיורג טָאה רעטַאוװ :

 | ,טסנרע ןוא גנערטש ןבילבעג ץלַא זיא םיא

 ןַאטיּפַאק ןטימ ןָאט סעומש ַא ןרימ --- טגָאזעג רע טָאה -- טוג ---

 , 4 דו י .?רעדַאק , ןֹופ

 . :םענימ עטסנרע טכַאמענ טציא ןבָאה יקסרַאשזָאּפ ןוא ןועמש ךיוא

 -ילב ַא טימ טּנכייצעג סעּפע טָאה רַאטערקעט רעד !ןייז זומ גנונעדרַא

 | ,ריּמַאּפ .לקיטש א ףיוא רעדעפ

 וצ .טנַאזעג רע טָאה -- םורא געט יירד ןיא ןעמוקניירַא טסעוװ =

 | .ןענועמש

 ,טוג ---

 ; דולַאס ---

 : | ! רבח ,דולַאפ ---

 טָאה --- ?ליטנַאקרעמ ָאלוקריס, ןיא ןייז ךיא לע טכאנראפ --

 | ;ריט רעד וצ טײלנַאבסױרַא םיא יקסרַאשזַאּפ

 טרעלקענ טָאה -- ?ָאלוקריס + םורַא ךיז טיירד טלעוו עצנַאנ ידו

 ןגעו ןרעה טרָאד רע טעו רשפא .וצניהַא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ןועמש

 ןוא ?ַאלּפ-קילבוּפער םעניילק םעד ןטינשענכרוד טָאה רע ? ןלָאטיּפש יד

 -עג רעגנַאל א :רענעבָארנעגנייֵא ןַא יו ןבילבעג ןייטש גנולצולּפ זיא
 "יא טרישרַאמ טָאה ,םישובלמ עשירעטילימ עקידנעגנעה ןיא ,טסנעּפש

 ןוא ךיז וצ ןעמוקענ רע זיא םורַא עלייוו ַא ןיא טשרע .,רַאוטַארט ןרעב

 : טרָאװ ןייא ןעירשעגנסיוא

 ! ןַא מס יי ר --
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 ןצרעפ לטיּפַאק

 טריסערעטגיארַאב תור ןוא יואושד ןטד, = טרעוו עסרעמש
 י םעלבארפ-רעגעג ןטימ ךיז

 | | | | ,ןקלעוורַאפ לענש ךיוא ןלעוו ייז זַא ,טסואוועג םינ ןבָאה ייז .ןרעוװ וצ ףייר רעכיג סָאװ טנָאי -עג ךיז ןוא טפול רעטמירַאװעצ רעד ןיא טמעטָאעג רעווש ןבָאה ןסקיוו -עג יד ,ןעמונעגניירש רעדָא טרעפילעגסיוא ןבָאה ייז סָאוו ,ךעלדנרעק -ןעמיוז יד רַאפ ןוא ןלַארטש-וז יד רַאפ טנפעעצ ךיז ייז ןבָאה גָאט -רַאפ ,סנּפָארט-רעסַאװ יד ןוא יוט םעד ןגעק ןסָאלשעג ןעמולב יד ךיז ןבָאה תושמשח-ןיב ןיִא .דרע רעטערַאּפעצ רעד ןופ ןביוהעג ךיז ףמַאד רעטכידעג 'ַא טָאה ןעניגַאב םעד טניז .ןוז יד ןָאטעג ןייש ַא רעדיוו טָאה םננדאמוצ .ןגער רעקרַאטש ַא ןלַאפעג םיסַאקענעב ןיא זיא טנווֶא ןיא
 -ענ ןוא ךוט ןטעװעדלַאפעג ןיא טליהעננייא ןצנַאגניא םיא יז טָאה ,ןעוו -עג זיא רע יו ןיילק ןוא רענָאמ ,ןעלסקַא עריא ףיוא ןפדָאורַאפ ןעוועגו ; ןיא סָאװ ,טַאלַאכ ןטיירב ,ןקיד םעד רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא םיא יז .טָאה ,םיוב ןטנייווצרַאפ א רעטנוא ךיז קידנציש ןוא ,עליוו רעד רעטניה סָאוו ,ןטרָאג ןופ לקניוו .ןלעקנוט ַא ןיא טריפעגקעווַא םיא טָאה יז ןוא נרעב יד ןיא ןייג טנעקעג טינ ןבָאה ייז .רעדילג עריא עלַא ןיא םערוטש ןקידנעמוק -נָא םעד טליפעג טָאה יז .ןעקרעמש ףיוא רַאוועג טָאה ַאטיּפעּפ | ,ןגער ןפיוא טרַאװעג טָאה רוטַאנ עצנַאג יד .טעלוטעג ךיז ןבָאה רעמייב יד .ןוז ףרעקידנצעז ךיז ,רעטילגעצ-טיור רעד ךָאנ געיעג ַא ןיא טזאלעג ךיז ןוא םי ןֹופ ןגיטשענפיוא ןענייז סערַאמכ עצראווש .ןעמורב ןביוט א טימ טרעפטנעעג ייז ןוא ּפעק עטמיושרַאפ ןביוהעגפיוא ןבָאה סעילַאװכ יד ,ןרענוד טלקייקעג ךיז ןבָאה טייוו רעד ןיא ץינהע .ןיירַא םי םענערָאװעג-לקנוט ןיא ןלַאפעגניירַא ןענייז ןוא םנק -לָאװ יד ןסירעגכרוד רעיײפ-טנַאמַאיד ןֹופ ןגָאז-גיז ןבָאה טכַאנרַאפ
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 -גנואוורַאפ ןייז זַא ,ט'הנעטענ טָאה עקרעמש רעבָא ,ךיז וצ טנעאנ ןטלַאה

 ןפלָאהעג טינ טָאה'ס ןוא ,טייקטכייפ-טנווֶא רעד ןיא טרירפ טנַאה עטעד

 טמירַאװעג ייז ןוא טסורב ריא וצ רעגניפ ענייז טקירדעג טָאה יז סָאװ

 - .רעמיצ ןיא ךיז וצ קעװַא ירפ רעייז זיא רע -- ןפי עריא ןופ ךיוה;ןטימ

 ,יז .טסַאל ַא יװ עביל ריא טליפעג טָאה רע יוװ טייצ ערעגנעל ַא ןיוש

 סָאװ ,טפַארק רעד ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב רעמ ןוא רעמ ץלַא זיא ,ןנעקַאר

 םנפעעצ ריא ןיא טָאה ןַאמ ןופ גנורירַאב יד .גנוי םוצ ןסיוטשעג יז טָאה

 -םיוא טָאה טולב קידימורד ריא .ןטפַאשנדייל ןופ ןלַאװק ענעגרָאברַאפ

 רַאפ םנַאמעג ,טמערוטשעגפיוא ,ןוא עיגרַאטעל רעגנַאל ַא ןופ טכַאוװעג

 - .טיײקנטלַאהעגקירוצ ןוא ןייּפ ןופ םישדח עגנַאֿל

 זַא ,ןסָאלשַאב טָאה עקרעמש ןֹוא טנגערעג רעדיוו טָאה סנגרָאמוצ

 רע .םייהרעד ןיא ןביילב ֹוצ טקיטכערַאב קידנעטשלופ שילַארָאמ זיא רע

 רעד ואוו?,"בולק, ןיא רעטעּפש ?סיבַא ןּפַאכּפָארַא ךיז טרעלקעג טָאה

 ךלַאב רעבָא .ןעלמַאזרַאפ רעכיז טנווָא .ַאזַא ןיא ךיז טעוו םלוע רעצנַאװ

 ןייז ייברַאפ ךיִז טגעװַאב ןטָאש רעטליהעגנייא ןַא יו טקרעמַאב רע טָאה

 ןגיוצעגוצ טרעוו סָאװ גנילרעטעמש ַא יװ ,ּפָא טינ טערט ןוא רעטסנעפ

 ןיא ַאטיּפעּפ םיא היוא טרעיול סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .טכיכ ןופ

 "גיזער א .ןסָאלשעגסױא זיא גנוטער עדיוװטעי זַא ןוא ןסיורד ןטנגערַאפ

 | יי .ריא ֹוצ סיורא רע זיא רעטרינ

 ,קערש ןיא .גנונערפיוא ןוא טײקפַאנ ןופ טהעטיצעג ןצנַאגניא טָאה יז

 :ןָאטעג נאז א ךיילג יז טָאה ,ץורית ַא טימ ןעיײרדסיורַא טינ ךיז לָאז רע

 ! רעמיצ ןיא רימ וצ ןײגּפױרַא טסעוו ,םוק ---

 ! ןקרעמַאב זדנוא ןלעוװ סנירעעזפיוא יד ?ריד וצ ---

 | | ...ןיינ ,..ןייג ---

 ןופ ןרעמיצ יד ןיא טסעג ןעגנערבוצפיורַא ןטָאברַאפ ךָאד זיא:ס --- |

 ! םייח-רעדניק
 | .ןעז טינ זדנוא טעװ רענייק ---

 רעד ןופ ןנָאזּפָא ךיד טעוו עמ ,ריד טימ זיא טָאג ,ַאטיּפעּפ ---

 ! טעברא

 | .ןיוש ןפָאלש עלַא ---

 .,.{ טירטי יד ןרעהרעד ןלעוו ייז ---

 / ?ריד סע טרַא סָאװ --
 ןסָאלשטנַא זיא יז זַא ,ןעוועג קיטנעק זיא עמיטש ריא ןופ גנַאֿק ןיא

 ךיז ,ךיז ייב טלעוּפעג טָאה יז זיב ,ט?גנַארעג גנַאל ךיז טָאה יז ,ץלַא ףיוא
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 סנירעטעבראטימ עננוי יד ןֹופ ןגיוא יד רַאפ טיײקכַאװש ריא ןיא ןייוו וצ
 רע טָאה טציא .טײהנעגנַאגרַאפ ריא טנעקעג ןבָאה סָאװ ,"םייח, ןופ
 -םיױרַא ךיז טָאה ןצכולש ליטש ַא .ץלָאטש-ןעיורפ 'ריא טעדנואוורַאפ ךָאנ
 - רע .ןצרַאה םייב ןָאטעג ּפוצ ַא סע טָאה ןעקרעמש .ןּפיל עריא ןופ ןסירעג
 .,טרָא ןופ טרירעג טינ ץלַא'ךיז רעבָא ,ןרָאװעג רעכייוו זיא

 -עג יז טָאה געט עגנַאל ייווצ .ךיז וצ ןעמוקעג רעדיוו יז זיא דלַאב
 טָאה קידנגייווש .זיירּפ ןדעי ףיוא ןעוועג טיירג תועמשמ זיא יז ןוא טקנעב

 -עגכָאנ ריא רע זיא רעטרעוו ןָא ןוא טנַאה רעד ייב ןעמונעגנָא םיא יז
 ַא ןעגנַאגעגכרוד יז ןענייז רענניפ ןציּפש יד ףיוא .עליוו רעד וצ ןעגנַאג
 ענרעזעלג ךרוד ןלאפעג ןענייז טכיל ןסַאּפ עלעה .רָאדירָאק ןלעקנוט ,ןגנַאל
 ךאנ ןענייז ןרעמיצ עקיטייז יד ןיא .טייקלקנוט יד טפיירטשענ ןֹוא ןביוש
 | | ..ךַאװ ןעוֶועג ןשטנעמ

 .קנילפ טָאח יז .ןטָאש א יװ ,זָאלשיורעג טגעװַאב ךיז יז טָאה תליחת
 -רעמש ןפלאהעג ןוא סנשיק יד טּפַאלקענפיוא טכייל ,טעב סָאד טכַאמעג
 עגקעװַא קיטכיזרָאפ טָאה יז סָאװ ,ךיש עטקייוועגכרוד יד ןָאטסיױא ןעק
 -םיוא יז ןבָאה טיײקטנעָאנ ןוא תודחיתח רעייז רעכָא .לקניוו ַא ןיא טלעטש
 ןייז :ןסענרַאפ קידנעטשלופ ךיז יז טָאה םיא ןבעל קידנניל .טרעטנומעג
 טָאה ,טעקאנ ןצנַאגניא ןעזעצ לָאמ ןטשרע םוצ טָאה יז סָאװ ,רעּפרעק
 יוװ רעשירעדניק ןעזעגסיוא ,טייקיבייל-לופ רעטיירּפשעצ ריא ןבעל ,טציא
 יז :טייקכעלטרעצ ןופ לָאװק יא ריא ןיא טנפעעג טָאה רע ןוא ךעלנייוועג
 וצ םיא קידנבאה-ארומ יו ,סמירָא עריא ןיא ןטלַאהעג טכייל םיא טָאה
 ,ןגיוא ןוא ןּפיל ענייז רעגניפ יד טימ טרירַאב קידװעליּפש טָאה ,ןקירדעצ
 ריא יב ,טעשטשאלעג םיא גנַאל ױזַא ןוא לוק ןפיוא טכַאלעג טָאח
 ריא ןֹוא רעגַאב ןשימרוטש ַא ןיא ןעננַאגעגרעביא זיא טייקכעלטרעצ
 סנּפארט עקיד .ןצכערק ךעלקיטייוו ףיט ַא ןיא -- רעטכעלעג רעטפנַאז
 ךרוד ןָאטעג קסַאילב א טָאה ץילב א .ןביוש יד ןיא טקיױּפעג ןבָאה ןגער
 ןסורּפיצ יד ןשיווצ .ןגיוא ענעסַאלשעג עריא ןטכױלַאב ןוא רעטסנעפ יד
 .טָאה ןסיורד ןיא םערוטש רעד .טניװ רעד טרעמָאיעג טאה סעמלַאּפ ןוא
 .טפַארק רעטרענייטשענ א טימ ןסירענּפָא ךיז

 ןטקיאורַאב ןוא בייל טקיטעזעג א טימ ,טעּפש ןפָאלשעגנייא זיא יז
 ןגרָאמירפ רעיורג א ןעוו ,ןעניגַאב טּפַאכעגפױא ךיז טָאה עקרעמש .טימעג
 -ךָאפ ענעגיוצרַאפ יד .ךרוד טמָארטשעגניירַא עילַאװכ ענטומ יא יו טָאה
 טעבנגעגסױרַא ךיז ןוא ןעננורּפשענפיוא זיא רע .רעטסנעפ ןופ ךעלגנַאה
 | ,ןסיורד ןיא
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 ןוא טקיטעזעג לענש םיא טָאה יורפ רעטכַאוװענפיוא רעד ןופ ןעדב רעד

 עקידרדסכ ַא ןַאטיּפעּפ ןיא טקעוועג טָאה טייקיטֿפינביולנ עקידנסקַאװ ןייז

 יז ןוא ורְמֹוא ןַא ןלַאפַאב ריא טנעלפ גנולצולמ .ןרילרַאֿפ וצ םיא ,קערש

 ןרעביא ןרעדנַאװ ןוא םייה-רעדניק יד ןזָאלרַאפ גָאט ןטימניא טגעלפ

 זיא יז .ןרָאװעג םלענ טינ זיא הע זַא ,ןגייצרעכיא וצ ךיז ידכ ,לטעטש

 ענעמוקעגנָא יד ןיא ןבָאה ןדילַאװניא יד ואוו ,"בולק , ןיא ןעמוקעגניירא

 ךיז יז טאה טנוװַא ןיא ;רעמייב יד ןופ ןטאש ןיא ןעקגורטעג געט עטייה

 ףוס לכ ףוס זיא רע זיב ,עליוו ןייז ןופ רעטסנעפ יד רעטניה טכייֿפשעג

 טינ ללכ ךיז ןוא ּפָאק םעד ןרױלרַאפ ןצנַאנניא טָאה יז .ןעמוקעגסיורַא

 ןאוו ,רעמיצ ריא ןיא טנוװַא כיֹוהנֶא וליפא ןריפוצפיורא םיא טמעשעג

 .גָאטרַאפ ןעיורג ןיא זיב ןטפַאחרַאפ םיא טָאה יז

 רערעטלע ןַא טימ הדעו םע לכ ינּפב ןעגנויצַאב ענ'חפרט סעקרעמש

 ,"םייה, ןופ סנירעטעברַא עננוי יד ןופ טייקירעגיינ יד טקעוועג ןבָאה יורפ

 -עגפיורַא ןופ רעפסָאמטַא רעשיליוטַאק ַא ןיא ןסקַאװעגסיױא ןענייז םָאווי

 יַאב ,עמַאמ-עטַאט ךרוד ןניױא ןביז טימ ,עטיחענּפָא ,תועינצ רענעגנואווצ

 ַא םתס רעדָא לרעדורב ןרעגניי ַא ןופ טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא טיילנ

 טנעלפ רע ןעװ ,ןעלקניוו יד ןיא טעקיכיכ ןבָאה ייז .דילנטימ-החּפשמ

 וצ ןביוהעגנָא טָאה עקרעמש ןוא ,רעמיצ ריא ןופ ןיינכיורא ירפרעדניא

 .ןסעומש ערעגנעל ןיא ןזָאלעגניירַא ךיז געװ ןייא רַאּפ ןוא ןעלכיימשקיר

 ַאטיּפעּפ ןעוו ןטכַאנרַאפ יד ןיא ןעמוקפיורא ןביוחעגנָא רע טָאה ךָאנרעד

 - טינ זיא רע .ןּפָאלש רעדניק יד ןנייל טימ ןעמונראפ קרַאטש ןעוועג זיא

 .ןעועג םינ ךיוא רע זיא ראות-תפי רעקירעביא ןייק ןֹוא רבנ ןייק ןעוועג

 טצנַאלנעג טָאה תינשחו ןדילַאװניא ןעוועג עלא ַאד ןענייז תישאר רעבָא

 עביל יד טרעבָארעד טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא ןופ לָאעריוא רעד ּפָאק ןייז ףיוא

 "דיימ ערעגניי יד .ןירעיזולַאדנא רענעניוצעגקירוצ ,רענשטעטאטס רעד ןֹופ

 "טלעוו ןיא המכח ןייז בילוצ ,םיא רַאפ ץרא ךרד סיורג ןעמוקַאב ןבָאה ךעל

 ןופ "ןַאושז ןָאד , רעד ןרָאװעג זייווכעלסיכ רע ןיא םורַא ױזַא ןוא .ןכַאז

 | וי .לטעטש-ןרילאווניא

 .:ןרעטַאמ ןביוהעגנָא םיא טָאה יז .קיטכיזרעפייא ןרָאװעג זיא אטיּפעּפ

 ?ֵאי ?רימ טימ ןבָאה הנותח טסעוו ---

 .טקידייטרַאפ ךיז רע טָאה -- !עקילַאק א ךָאד ןיב ךיא --

 ןיב ךיא ,טפעז -- טסיירטעג םיא יז טָאה -- טשינראנ זיא'פ ---

 ! ןדייב רַאפ ןענידרַאפ ןוא ןטעברַא רעווש לעוו'כ .טנוזעג

 טסנעק וד זַא ,טנַאה ןייא טימ ןַאמ א וטספרַאד סָאװ 'וצ רעבָא ---

 | ?ייווצ עצנַאג טימ םענייא ןבָאה
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 .טערג ןשַאוו ןייג לע ךיא ,ןָאט ץלַא לעוװ ךיא ,ביל ךיד כָאה ךיא --
 | ,ןענידרַאפ ךיא לעװ ןדייב רַאפ

 !טשינרָאג וצ גיוט ךיא --- טדערענּפָא ריא רע טָאה -- !ןוינ ,ןייג =
 ריא ןיא ןדנוצעג לרעייפ א ךיז טָאה --- !טסניוט וד ,טסגיוש וד --

 | ,ןגיוא יד טימ ןסעגעג םיא טָאה יז ןוא קילב
 יד טנאמרעד עקרעמש ךיז טָאה --- !ףושיכ ַא ןָאטּפָא רימ טעװ יז

 רעזייה יד ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז ןוא ,לטעטש ןבעל דלעפ ןיא טרעגאלעג ,ןרָאי-רעדניק ענייז ןיא ,ןבָאה סָאװ ,סנירענייגיצ ןופ ןגיוא עצרַאװש-ףיט
 -וצּפָארַא ךיז ןעמעוו רַאפ טאהעג טינ טציא טָאה רע .ןטרָאק ןניילסיוא
 עקיזָאד יד ןיא טניירפ "רענמיטניא , רעקיצנייא ןייז ,ןצרַאה ןופ ןדער
 5 | .ןעזעגנָא טינ ןניױא יד רַאפ טעמכ יז רע טָאה סנטצעל רעבָא .תור ןעוועג זיא םינינע

 א } +

 ןיא טנעצסעלַאװנַאקער םלֵא טריפענרעביא םיא ןוא ?ָאטיּפש ןופ ןבירש -טגסיוא גנולצולפ ןענָאשזד טָאהי ןעמ ןעוװ ,קיטימכָאנ ןעוועג זיא'ס
 -ןואוורַאפ טימ ןסנַאלובמַא ןעמוקעגנָא ןענייז סע ,סעליוו יד ןֹופ רענייא
 קידנעמוק .רעצעלּפ ןכַאמ יירפ שינעלייא ןיא טזומענ טָאה ןעמ ןוא שטעד
 ַא .רענַאיצילימ ןטכַארבעג-שירפ ַא ןופ םיִנּפ דמערפ ַא ןפָארטעגנָא ןוא פקניוו ןייז ןיא קילב ַא ןפרָאװעג תור טָאה ,טעברַא רעד וצ טנווֶא ןיא
 .רעווש ַא טימ .ץרַאה ריא רעביא ןָאטענ שטילג ַא ךיז םָאװ טלעק עילַאװכ
 .ןטעברַא עכעלנייוועג עריא ןליפרעד ןביוהעגנָא יז טָאה טימעג

 םאזגנַאל .םישדח ערערעמ טניז טנידַאב יז סָאװ ,טנעוו עטנַאקַאב רַיּפ יד ןשיווצ סעּפע ריא טלעפ סע זַא ,ןעמוקעגראפ ךיא זיא טכַאנ עצנַאג יד
 וי ,קילב ןקידנכוז א ,קידנליוו טינ ,ץֿלַא ךָאנ טפרַאוװ יז ןיהואוו ,פטעב םענעי וִצ ןגיוא עריא ןדנעוו טנעקעג עלייוו רעדעי וצ טָאה יז ֿלייוו ,םַאזנייא רעקינייוו טליפעג ךיז ןוא ןשטנעמ ןטנעֶאנ א טַאהעג ָאד טָאה יז זַא ,ןרָאװעג רעמיטניא ןוא רעשימייה ןטנֹווֶא עטצעל יד ןיא ריא זיא רעמיצ סָאד זַא ,ןרָאװעגנ רָאלק ריא זיא

 י) ַא זיב ,ןליוּפ ןיא רעטכַאט רעשי'תיהקילעב .ַא ןופ --ןבעל ריא ןופ ףיול ךעקיד'חנושמ רעד טָאה יצ .עירעטכימ ַא ןקעטש וצ ןעזענגסיוא ריא טָאה גנודניבראפ-טולב רעקיזָאד רעד רעטניח ...?טַאלומ ַא ...?ןָאשזד רעק -יזָאד רעד ,רע זיא רע :ןרָאװעג קירעגייג טציא ןיא יז .ןעקנַאדעג עריא ןעמונרַאפ טנייה רע טָאה ןטנװָא עקידרעירפ יד ןיא יו רעמ ךאנ
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 "נָא ךיז טזומעג טינ --- גירק-רעגריב ןשינַאּפש ןיא רעטסעווש-ןקנַארק
 ? עסייוו ןֹוא רענענ ןופ םעלבָארּפ ןפיוא ןסיוטש

 טרעטנַאלּפעגנעמַאזוצ ןִא דימת ןופ ךיז ןבָאה קיטילָאּפ ןוא קיטָארע

 ץרא ןייק "הילע , ריא תעב טריסַאּפ סע טָאה ױזַא .ןבעל ןשיכיסּפ ריא ןיא

 ןוא סענומאק-םייסא ,"ץוביק , טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,?ארשי
 -עביל עיירפ ןוא ,ןעמיורט עשלדיימ-גנוי ןוא ,םזילַאיצָאס ןזָאל'תורשּפ

 -סנבעל ןטסקיצנַאװצ ןוא ייווצ ןופ ורמוא ריא טָאה רעטעּפש ןוא ,תומולה

 -ךרד ןטלצרָאװעגנייא ןַא ןיא ןריזילַאנַאק ךיז טלָאװעג טינ טָאה סָאװ ,רָאי
 -עלמוא ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עמייחעג יד טימ ןסָאנעגנעמַאזוצ ךיז ,םלועה

 . ,סעירָאעט עלַאיצָאס טימ ןוא טָאטש-טלַא רעמילשורי ןופ ןרעלעק עלַאנ
 יד ֹוצ ןפורפיוא יד ,דרוסבַא זיב טציּפשרַאפ ןבָאה םירבח עריא סָאװ

 עשיטסינויצ, יד ןנעק ןוא "הילע , רעשידיי ןגעק ,"ןכַאלעפ עשיבַארַא

 ןיא ןטקנופ-ףערט ףיוא שפנ תריסמ טיט ןגָארטעג טָאה וז סָאװ ,"רעביור
 -ןָאטרַאק עקידיָאליקףניפ / עסייוו ןיא טקַאּפעג) ןפיוה עשינמית-םורפ
 -רַאפ ֹוצ לעיצעּפס ,("חסּפל רשכ גנערטש , :טפירשפיוא רעד טימ םעקשוּפ
 גרָאז רעד ;"ַאסומ יבַאנ,, ןופ עיצַאטסעפינַאמ רעקילייה רעד ףיוא ןלייט
 טנַאקעג טינ ללבכ ךעלטננייא טָאה יז סָאװ ,"ןסָאמ עשיבַארַא יד, רַאפ
 ןיא יז עכלעוו ןופ ןוא ,ןעזעגנָא טינ .ןניוא יד רַאפ טנעָאנ רעד ןופ ןוא
 זיא -- ןליימ רעטנזיוט ףיוא טייוי ןעוועג טרָא ןופ תוניכש רעד ץָארט
 רעדייא דנַאטשוצ ןשיכיסּפ ,ןכעל-עניא ןַא ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג רעמ

 ' | ,ףמַאק ןלַאיצַאס א וצ גנַארד ַא ןופ

 םעד ןיא טליּפשעג ןועמש טָאה עלָאר א רַאפ סָאװ ?ןועמש ןוא |
 | ? ןעמעלַא

 | סנָאשזד טליפעג טנוװָא ןצנַאג 8 טָאה יז זא ,גנולצולּפ ךיז טּפַאכ יז

 טבַארטעג רעמ ליפ יז טָאה נעט עטצעל יד .סנועמש טינ ןוא טייהנזעװּפָא
 זַא ,טסילשַאב יז ןוא ריא טסירדרַאפ סע ..!ןטצעל ןנעוו יווװ ןטשרע ןנעוו

 -רַטפ ערעדנַא עלַא יו רעמ ןָא טינ 572 ריא טיינ "ץעינַאקירעמַא , רעד
 עקַאט זיא'ס זא ,ןנייצרעביא וצ טסבלעז ךיז ידכ ןוא ,םירבח עטעדנואוו
 ,טעב סנַאשזד טמענרַאפ רעכלעוו ,םענעמוקעגזיינ םעד וצ יז טייג ,ױזַא
 ,סנּפָאקוצ םעד טכעדוצ םיא טכַאמ ןוא ,סיוא םיא טטערפ

 טעב עקיזָאד יד ,לקניוו רעקיזָאד רעד זַא ,יז טריּפשרעד דלַאב רעבָא
 טקיטש ןייוועג רעליטש ַא .ןנעלעג ָאד זיא רע ?ייוו ,רעייט ריא ןענייז
 | ,זדלַאה ןיא ריא
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 זוא קידלודעגמוא יז טרעוװ תוצח ךָאנ .גנַאל ן'העש יז טלּפַאצ ױזַא
 -רַאֿפ .ןענַאשזד ןכוזַאב וצ טסילשַאב יז .גָאט ןופ גנַאנפיוא ןפיוא טרַאו
 ןוא טײקמַאזנייא ןיא טעברַא יז יו עצנַאג ןטַאנָאמ ןיוש ?טינ ןעד סאו
 -- טלעוו רעדמערפ ַא ןופ טמוק ןָאשזד ןוא .ןעקרעמש טימ רָאנ טסעומש
 - : /  .םיא ןופ ןענרעל ןוא ןרעה ךס א ןעק ןעמ

 ,ןטייברַאפ יז טמוק סָאװ ,טכיש-נָאט רעד ןופ רעטסעווש רעד ייב
 -ירַא רעירפ גָאט ַא םיא טָאה ןעמ עליוו רעכלעוו ןיא ,ךיז יז טפיוורעד
 ?פביימש ַא טימ טקוקעגנָא-יז ןירעינַאּפש עניילק יד ןעד טָאה .ןנָארטעגרעב
 ךרוד ךיז טעבנג יז ,געװ ןכיילג ןטימ טיג טייג יז רעבָא .!סנייאצלַא ---
 -רעמש עדארדנ .יילַא רעד ןיא ןעקרעמש ןפערטּוצנָא טינ ידכ רענטרעג יד
 רימ רעד ייב טשרע !ןפערט טלָאװעג טינ ןפוא םושב דניצא יז טלָאװ ןעק
 : טסיירדמוא טרעוװ יז ןוא טעּפמיא ריא ננולצולפ טלאפ יעליוו עד ןופ

 ? ןנָאז םיא יז טעװ סָאװ ?ןיהַא יז טייג סָאװכָאנ ---
 אזַא ךיז יז טלעטש םיסַאקענעב ןיא זיא יז םניז לָאמ ןטשרע םוצ

 -ייה ןעוועג ָאד יז זיא רעטסעװשיןקנַארק עשידנעלסיוא סלַא .ענַארפ ןימ
 -עג טָאה ןוא הרבה רעצנַאג רעד טימ ןדנובענסיוא ,סעליוו עלַא ןיא שימ
 ןבלעוו ןיא ןײגנירַא -- טכַאנ ןטימניא ןליפַא --- טייצ רעדעי ֹוצ טנעק
 ףיוא וויטָאמ ןלעיצעּפס א גנולצולפ יז ףרַאד סָאװרַאפ .רעמיצ זיא טינ
 ? ןענָאשזד ןכוזַאב ֹוצ

| 
 ארומ יז טָאה טכַאנַאב ןטכענ .ןענועמש ןָא ךיז יז טנַאמרעד רעדיוו

 -ננעק ייז יז טלעטש דניצַא -- רענעמ ייווצ יד ןריטנַארֿפנָאק וצ טַאהעג
 טימ ןֹוא טנַאהרעביױא יד טָאה ןועמש רעבָא .חטש ןבלעז ןפיוא רעדנַאנַא
 ןופ ?עווש יד ןטערטוצרעביא םינ 953 ריא טרעטש רע זַא ,טייקרעכיז ַאזַא
 יי ,עליוו רעד

 ןוא ,ןעזרעד יז טָאה רע ןעוו ,ןעגנורּפשעגרעטנוא שזַא זיא ןָאשזד
 .ןייז .טעב ןפיוא טצעזעגפיוא ךיז רע טָאה תוחוכ עֶלַא קידנעגנערטשנָא
 -םירג ט'תור טשיװענּפָא ,טנַאה עקידנטעלנ ַא יו ,טָאה לביימש רעקידיירפ
 .ךיז ןעגנואווצעג םיא ןוא טעב םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא א יז .תוקפס ןוא ןשינעל
 .ןגיילוצרעדינַא

 ? קנַארק ךָאנ וד ---
 .טנוזעג ןיוש ןיב ךיא !ןיינ ,ןיינ --
 ָל ָאד ןדירפוצ וד --
 | ...לָאטיּפש ןכָאנ ךיז טקנעב סע רעבָא ...ָאי --
 םעד ןגנָאז ךיא .קנַארק ךעלרעפעג ךָאנ וד זא ,טגָאזעג דיד .ךיא =

 0 ֿפָאטיּפש ןיא קי רוצ וד .,רעטקָאד
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 .קילב ס'תור .קיכליה ןוא שידניק טכאלענרער;ַאנַאפ ךיז טָאה ןָאשזד

 קרַאטש םיִא זיא לציּפש ריא .,ןייצ עסייוו ענייז ןיא ןסענעגנייא ךיז טָאה
 טרעלקרעד יז ןעוו רעבָא .טסנרע ףיוא םיא טמענ רע ןוא ןרָאװעג ןלעפענ

 .ךיז רע טקידיילַאב ,טסַאּפשעג רָאנ טָאה יז זא ,רעטעּפש עלייוו ַא םיא

 ךיז טגיוב .,,ןטעברעביא םיא ?יוװ יז .דניק זנורב ַא יװ ןָא ךיז טזָאלב ןוא

 רעקידנעלכיימש ַא .רָאה עטלזיירקעג ענייז טעג ןוא םיא רעביא טכייל

 ?,ןקיטיגרַאפ וצ םיא .ידכ .טנַאה ריא ןַא טמענ ןוא "רבח, רעדיוו רע טרעוו

 ,רעגניפ עריא ןניוצעגקירוצ טינ ןוא ךעלגעווַאבמוא ןביפבעג ןייטש יז זיא

 קילב סנָאשזד .ןגיוא יד ןיא טקוקעגנָא םוטש ךיז ייז ןבָאה עלייוו ַא|

 וצ ןָאטעג יצ א טכירעגמוא יז טָאה רע .לּפענ ַא טימ ןניוצרַאפ ךיז טָאה

 .ןּפיל עריא וצ ןלַאפענוצ רע זיא ,ּפָאק םעד קידנביוהפיוא ,ןוא .ךיז

 ַא ןופ ןרָאװענ טשרעהַאב יז זיא עלייוו ַא .טרעוועג טינ ךיז טָאה יז

 ,רָאי ןצפופ וצ ,טלָאמעד יװ ,גנוניומשרעד ןוא טייקירעניינ ןופ ליפענ
 טרעלקעגפיוא ריא ןוא שיאערבעה טנרעלענ ריא טָאה סָאװ ,רבח ריא ןעוו

 -ניא ,גנולצולפ יז טָאה ,ענַארפ-ןדיי ןוא םזילַאיצַאס ןופ ןעמעלבָארּפ יד

 -עגמורַא ('ג לטיּפַאק ,ךיז טכַאד ,עשוה) ךנ"ת ?טיּפַאק ַא ןענעייל ןטימ

 ןָאשזד ןעוו רעבָא .שוק ןטסטרעּפמולענמוא ,ןטשרע םעד ןבעגעגנ ןוא טּפַאכ

 :טגָאזעג טסנרע יז טָאה ,ןשיק ןפיוא ןלַאפענקירוצ קידנעמעטא-רעווש ןיא

 .!טנָארפ ןפיוא רוחב ַא בָאה ךיא ,טסייוו וד ---

 ? טנָארפ ןכלעוו ףיוא ...!?הַא --
 ,טינ סייוו'ב ---
 ? ווירב טסמוקַאב --
 .ןיינ ---

 ? גנַאל יו ---
 עקיצנייא ןוא ןייא ןעמוקַאב ךיא כָאה קירוצ םישדח ריפ רַאפ --

 ..םיא ןופ העידי

 טייטשרַאפ יז .טינ רעמ טנערפ ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל ןָאשזד

 -ענ סנטצעל זיא ריא ךיוא יאמלה ריא טסירדרַאפ סע ןוא טרעלק רע סָאװ |

 ...ךָאנ טבעל ןועמש יצ לפייווצ ַא :קנַאדעגנ רעבלעז רעד ןעניז ןפיוא ןעמוק

 ןוא תוקפס עקיזָאד יד טרעטייוורעד טכַאנַאב ןטכענ ןיוש טָאה יז
 טביוה ,ןסענרַאפ וצ ידכ ןוא ,ןביירטרַאפ וצ םיא ךיז יז טימַאב טציא ךיוא

 ןייז ,טננוי ןייז ,טײהנעגנַאנרַאפ ןייז ןנעוו ןענָאשזד ןנערפוצסיוא ןָא יז

 ןגעוו ןסירעגּפָא ןוא "דרוק ריא טלייצרעד רע .עקירעפַא ןיא גנוקיטפעשַאב

 -בָארּפ-רענענ ןנעוו ןוא םעלרַאה ,קרָאידוינ ,םורד ןיא ןרעטנעצ-רענענ יד

 ,םעל
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 רעייז ןיוש זיאיס זא ,ךיז יז טּפַאכ םֹורֵא העש עכעלטע ןיא טשרע = |
 .טכַאנ יד ןכַאװ ןענעק וצ ידכ ,ןּפָאלש ןייג זומ יז ןוא טעּפש

 | ? ןעמוקניירַא טסעוו -- ||

 ,ָאו -- =

 .ןטרַאװ ךיא לע טינימ עדעיא ,ןטרַאװ לע ךיא ---
 ןיא גנַאל יז טקירד רע .טנַאה יד םיא טגנַאלרעד ןוא ט?כיימש יז

 וז ,ךיז ןטעב ןוא ןּפיל עריא ֹוצ ןקוק ןגיוא ענייז .עינָאלד רעטיירב ןייז
 פעווש םייב .טירט עלענש טימ סױרַא טפיול יז רעבָא .ןגיובוצ ךיז לָאז
 : םוא ךיז יז טיירד

 --- = -- ןעמוקניירַא לעוו'כ --- =
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 ןצפופ לטיּפַאק

 ..רחי סג םיחא תבש

 יד טקירדעג ךיז קידנגייוש ןוא טקוקעגנָא ךיז ייז ןבָאה עלייוו ַא

 | :טגערפעג ןועמש טָאה ןַאד .טנעה

 | ? טסבעל וד --

 ?טיוט ןייז לָאז ךיא ,טלָאװעג וטסלָאװ סָאװ !ךיא בעל יאדוא ---

 ןעמ .ענעלַאפעג יד וצ טנכערַאפ ךיד ןעמ טָאה ןָאילַאטַאב ןיא ---
 טימ ןלַאֿפעג טסיב וד זַא,גנוטייצ-טנָארפ ַא ןיא ןבירשעג וליפא ןיוש טָאה
 טסיב וד זַא ,טרעכיזרַאפ ןבָאה ןטַאי עשיליוּפ יד ןוא !טױט ןשידלעה ַא

 ? ןרָאװעג םלענ ךעלטנגייא וטסיב ואוו ...ןדע-ןנ ןיא טקעריד קעװַא
 טָאה ,(,)"ליטנַאקרעמ ָאלוקריס, ןֹופ ךעלּפערט יד ףיוִא קידנזיירּפש

 | : ןלייצרעד ןכיוהעגנָא ןַאמייר

 ... טנָארפ ַארַאכַאלַאדַאוװנ ןפיוא ןעוועג זיא'ס ---

 ןופ שַאמשימ ַא ןוא ןכערּפשענ ןופ למוט ַא ,ךיור ןופ לּפענ ַא

 .ןגוא ערעייז רַאפ ןָאטעג לדניװש ַא טָאה םיפוצרּפ עכעלשטנעמ
 -ַאב ייז ןבָאה ,לעווש ןפיוא קידנעייטש ןוא ,טקַאהענרעכיא טָאה ןַאמייר
 -ולעב ןוא םירחוס רעטעסַאבּלַא עכייר יד ןופ בולק ןקילָאמַא םעד טכַארט
 ףיוא .ןרענַאיצילימ יד רַאפ עניטנַאק סלַא טנידעג טציא טָאה סָאװ ,םיתב
 ןסעזעג ןענייז ןלעטאפ ענעטכַאלפעג ןוא סעפָאס עטעבעגסיוא ,עכיייו
 לב ןוא םסעװַאק עצרַאװש ,ריב סעלפוק ייב טייל-רעטילימ עטניורברַאפ

 .טציהעג ךיז ןוא ,טסעומשעג ,טרעכיורעג ןבָאה ,תואקשמ םינימה
 ןבָאה לברַא עטרעשַאקרַאפ ןוא סעקזולב עטעטסַארכעצ רעטנוא ןופ

 טימ עטצירקַאב ,סמירַא ןוא סנטסַאק-טסורב עטריאוטַאט טקוקעגסױרַא
 -ברוד ןבָאה ןלייפ עקיציּפש סָאװ ,רעצרעז טימ ןוא פעק עשלדיימ ,סרעקנַא

 ןוא עשילגנע ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיילג ךיז ןבָאה סָאד .טרעכעלעג

 יב .זיײרסיסלדגַאה ()
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 רעביא טזיירעג ןָא טנגוי רעייז ןּופ ןבָאה סָאװ ,ןזָארטַאמ רענַאקירעמַא

 -רַאפ ןופ ןקרַאק עקיטכעמ טצנַאלגעג ןבָאה ןבענַאד .ןענַאעקָא ןוא ןעימי

 -וועריר ,עלָאמש טגעװַאב ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .רעבערגננליוק עטציווש

 ,רענַאקלַאב עלעקנוט ןופ ןגיוא ערטיכ ןוא רענעמור ןופ סעצנָאװ עקיד

 יד ןופ רעמינּפ עטאװע'מת יד וצ טסַא-טנַאק זטלוב ַא ןפַאשעג ןבָאה ייז

 רעניוו ןוא טרילוקיטסעשז קיציה ןבָאה רעינַאּפש .ןכעשט עדנַאלב-סקַאלֿפ

 ןכָאנ ריב לפוק ןייא טקידיילעגסיוא ךעלטימעג ןבָאה רעטעברַא-לַאטעמ
 , .עיינ ןלעטשַאב וצ טרעהענפיוא טינ ןוא ,ןטייווצ

 ןופ לּפענ ַא ןיא טשימעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןכַארּפש ענעדישרַאפ יד

 רענַאקירעמַא ןופ ןבליז יד ןבָאה ןקַאלָאּפ ןופ ןרעיוא יד ןיא .ןעגנַאלק
 'טנָאמרעד ייז טָאה סָאװ ,סעבַאשז ןופ ןעקַאװק- ַא יו ןעננולקעג שילגנע

 -ירַאג ןופ רענעילַאטיא ,רעפרעד-טרובעג ערעייז ןופ ןווַאטס עשימייה ןָא

 ןוא ךייו טדעדעג ןבָאה ,רעזדלעה יד םוּרַא רעכיט עטיור טימ ,ידלַאב
 ןבָאה דייר ערעייז ןוא ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה ןשטייד .שידָאלעמ

 לענש א .םימשה ןמ הריזנ ַא יו ,טייקרעכיזטסבלעז טימ ןעננולקענּפָא

 ,ָאכע עטכַאפליפרַאפ ַא יו ,ןעגנַאגרעד זיא שידיי רעקידוװע;ניז ,רעטלַאמעג

 .לייו ןוא ןייוו ןטיור טּפוזעגנ ןבָאה ןזיוצנַארפ יד .לָאמַאטימ ןקע עלַא ןופ

 "ענג ייז ןענייז ,ךיירקנַארפ ןיא יו קראטש ױזַא טלּפָאד עינַאּפש ןיא זיא רע

 -ַאק טלכיימשענ ,ןגיוא יד טימ טלטניּפעג ןבָאה ,קידנפולינב רָאז-רָאנ. ןעוו

 - עבלעז יד ןרזחרעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ,ןעמעלַא ןֹוא ץלַא וצ קָאס

 .ןזַארפ

 -עג ןבָאה ייז .זײװסעינַאּפמָאק ןעקנורטעג ןוא ןסענעג ןבָאה עלַא |

 .ןעוועדנופ ןקיטייזננעק ןיא טסיילפעג ךיז ןוא ןקעטשַאב ןייא .ןיא ןטלַאה

 -עגכרוד ָאד ןענייז סָאװ ,ןטַאדלָאס-טנָארפ ןעוועג ָאד ןענייז עלַא טעמכ

 טימַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא .געט עטלייצעג טכַארברַאפ ןבָאה רעדָא ןרָאפ
 יד ףיֹוא טלמַאזעגנָא ייז ייב ךיז טָאה סָאוו ,מלעג סָאד ןבעגוצסיוא |

 -רוא ןֹופ קירוצ קידנרָאפ .טַאהעג טינ טרעוו ןייק טָאה סע ואוו ,ןטנָארפ

 -ַארנָאטַאפ ןוא ווירב רָאנ לעפטרָאּפ ןייז ןיא טַאהעג רעדעיַא טָאה .ביול

 | .טניירפ עטונ ןוא ,רעדניק .יורפ ַא ופ סעיפ

 -ַאקירעמַא רעננוי ַא ןוא זַאשזד א טליּפשעג טָאה קנו ַא ןיא ;טנרָאפ

 השעמ תעשב ןפרָאװעגסױרַא ,טָארטסקַאפ ַא טצנַאטעג טָאה רענענ רענ

 טימ רעטסעקרָא םעד טרינַאּפמָאקַא זֹוא זַאטסקע ןופ ןעגנַאלק עקיד'חנושמ
 . .ענָאלדָאּפ רעד ןֵא סיפ יד ןופ יײרעקסַארט רעטקישעג ַא

 -ךָאפ ןַאמייר טָאה ,למוט םוצ טניואווענוצ ?סיבַא ךיז ןבָאה ייז ןעוו
 ; טצעזעג
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 ַאג , ןֹופ הרבח יד טימ ןגעלעג ןענייז רימ זַא ,ךָאד טסקנעדעג --|

 בָאה .,ןעוועג טינ ןענייז סעּפָאקַא ןייק .ייסָאש ןטייז עדייב ןופ ,"ידלַאביר

 עטָאלבי יד וואו ,בֹודג ַא ןבָארנעגסױא ךַאטס ןגנַאל ןטימ תופתושב ךיא

 ןיא ןטלַאהעג טָאה ?מיה ןופ םירָאװ ,ןרעיוא יד זיב ןעננאגרעד דלַאב ןזיא

 -דנוא ףוא ךיוא ןזיװַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה ןַאד ...ןרעבעצ ןייא

 | .ןענָאיװַא ןוא ןעקנַאמ לָאצ עשפיה א טייז רעז

 ייבי -- .ןסירעגרעביא ןועמש םיא טָאה --- ךָאד ךיא סייוו סָאד ---

 | / !ןעװענ ךיוא ךָאד ךיא ןיב ַארַאכַאלַאדַאוװנ

 ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ןעמ ,רוציקב .ןסעגרַאפ בָאה'כ ,ָאי ,ָאי --

 עֶלַא ,ךיוא ףיול ךיא ןוא ןפיול עלַא .ןפיול ןביוהעננָא ןוא ײשנַארט

 .טינ ךיא בָאה ןּפָאשענ ןיינ --- ןסיש עלַא ,ךיוא יירש ךיא --- ןעיירש

 תינשהו טנַאה יד ןקערטשוצסיוא חוכ ןייק טַאהעג טינ ךיא בָאה סנטשרע

 טרעווילגדַאפ  רימ ןענייז רעגניפ יד זַא ,ץענ ןוא טלעק ַאזַא ןעוועג זיא

 -עג ךיילג ןבָאה עקידלדמעה-ז'רַאװש יד סָאװ םימשה ןמ סנ ַא ,ןרָאװעג

 -רעד לסיבַא ךיז ןוא ןגָאיבַאנ טנַאקעג ייז טָאה ןעמ ןוא םיפ ןלעטש ןעמונ

 | .ןעמיראו
 -ךאפ ןוא עטיוט ףיוא ןּפַאלקוצנָא ךיז ןביוהעגנא רימ ןבָאה לייוור

 ןוא ןקַאלַאּפ :טשימענסיוא ךיז ןבָאה ןענָאילַאטַאב ערעזדנוא ,ענערנואוו

 ןוא ןרעה טסליוו וד רעוו ןוא ןטסיכרַאנַא ,רעינַאּפש ,סעקישטדלַאביראג

 -ַאֹפ יירד ,קוק ַא ביג ךיא ,לָאמַאטימ .םכותב לארשי ינב ֹוניחַא ןוא ,ןעז

 -לַאטיא ןא רערעזדנוא ןוא טנעה יד ףיוא ןביוה ןוא ןייטש ןביילב ןטסיש

 טימ ,חחיצר אלמ ,ייז וצ טפיוֿפ ,זדלַאה םורַא ךוט ןטיור ַא טימ ,רענעי

 ַא טגנַאלרעד ךיוא ךיז ךיא בָאה .םיִרָא ןטקערטשעגסיוא ןיא טַאנַארנ ַא

 -ַאפ ענעסיברַאפ יד זַא ,ךָאד טסייוו וד םירָאװ ,לקניוו םענעי ןיא וצ קור

 "ולכ ,טנעה יד ףיוא ןביוה ייז :עדָאמ ַא טכַאמענ סנטצע? ןבָאה ןטסיש

 יז ןפרַאװ ,ךיז | טרעטנענרעד ןעמ זַא ןוא ,רעטנוא ךיז ןביג ייז ןטשרמ

 ,טרעלקעג ךיא בָאה --- !טיײװציבלַאז ןייז רעסעב רימָאל זיא .סעבמָאב

 שינעילַאטיא ןקַאנק ןָא רָאג ןביוה ןשטנעמ עניימ :קוק ַא בינ'כ ,רוציקב

 ןְטיור םעד ןופ זדלַאה ןפיוא ףױרַא טלַאפ דצ רעדנַא םעד ןופ רענייא ןוא

 ןבָאה ןוא ףרָאד ןייא ןופ ןעמַאטש ייז זַא ,םיױרַא ךיז טזייוו סע ןוא .ךֹוט

 ןבָאה = ! !ןרָאפ ןעננואווצעג ייז טָאה זעמ ...םיריזח טעשַאּפעג ןעמַאזוצ

 ,טהנעטעג ייז

 ךָאד זיא'ס -- קידלו דענמוא ןועמש טרעוו --- !ןעמ טסייוו --- 

 וטסיב ואוו רעבָא :דירדַאמ ףיוא שרַאמ רעטמירַאב סינילָאפומ ןעוועג

 ? ןרָאװעג ןלַאפראפ
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 ,ֿפַאשרַאמ-דלעפ א רענייא :עקרעמש טנָאז יו !דלודעג בָאה ---
 ,טגָאזעג גנַאל ןופ ןיוש טָאה ,ןסעגרַאפ קילעפוצ טָאה רע ןעמָאנ סנעמעוו
 זיא'ס רעװו ףערט ..המחלמ א ןעניוועג ןעמ ןעק דלודעג טימ רָאנ זַא
 סָאװ רעד ...!לעטָאה רעזדנוא ןופ ןכש ַא -- +ךוט עטיור סָאד ןעוועג
 רע טכַאמ ...רָאנ ןטסקעז ןפיוא יצ ,קָאטש ןטפניפ ןפיוא טסוהעג טָאה
 טָאה ןיילא רע ןוא !רענַאל ןיא ייז ריפ ןוא הרבח יד סענ :ױזַא רימ וצ
 , :רלאוועג א טימ םיֹורָאפ ןזָאלעג ךיז

 ! םזישַאפ ןטימ רעדינ !רעטנוא ךיז טיג ,רעדירב ןוא םירבח ---
 -פדמעה-ץרַאװש יד ֹוצ שינעילַאטיא ףיֹוא ןעירשעג רע טָאה ױזַא

 ןיא םירָאװ ,ןפרָאװעגסױרַא ןעװעג זיא'ס ןַא ,ריד גָאז ךיא ןוא עקיד
 ןוא ןרעה טלָאװעג טינ ' ןבָאה יז זַא ,ןפָאלעג ױזַא ייז !ענייז גָאט םענעי
 -- ענעגנַאפעג יירד עניימ טימ קירוצ ױזַא רימ ריצַאּפש ךיא ןוא .ןעז
 אד ןוא..טנַאה רעד ןיא סקיב רעד טימ ,ייז ךָאנ ךיא ןוא סיֹורָאפ ייז
 זַא ןוא רעמינּפ עטעוװװעדליועצ טימ סעינַאּפמָאק עיינ ןגעקטנַא ןפיול
 . -ַאבמוא ַא ןיא ןיירַא ייז ןְלַאפ סעקינעלּפ עניימ טימ ךימ ןעעזרעד ייז
 .רעכעה ךָאנ ןעװעדלַאװעג ןוא םזַאיזוטנע ןכעלביירש

 םורַא יֹוזַא .רענעילַאמיא טערָאּפעג ךיז ןֿבָאה ענעגנַאפעג יד םורַא
 רעיז טנרעלענסיוא ךיז ,עדַאנירב רעייז ןיא ןלַאפעגניירַא ךיא ןיב
 -ַאמ , רעי'תמא ןַא ןרָאװעג ןיב ןוא ןשקָאל ןסע ןביוהעגנָא בָאה ,ךַארּפש
 ןריזינַאנרָאער ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,דניצַא רעבָא .?ינַארַאק
 זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ןעמ טָאה ,גנונעדרָא ןכַאמ ןוא יײמרַא-סקלָאפ יד
 ךימ טָאה ןעמ ןוא .רזממ רענעפרַאװעגרעטנוא א סעּפע רָאנ ןיב ךיא
 ןיימ ןסילשַאב לָאז "רעדַאק , רעד ידכ ,עטעסַאבלַא ןייק טקישעגרעביא
 .,לרוג

 ,ןטכַאלש יד ןגעוו טלייצרעד גנַאל ךיז ןבָאה ןַאמייר ןוא ןועמש
 -טנארפ יד ןנעוו ןוא ,רעדנוזַאב רעדעיַא טכַאמעגכרודַא ןבָאה ייז סָאוװ
 -כרוד ךיז ייז ןבָאה = .ןלַאפענ ןענייז סָאװ ןוא ןבע? סָאװ ,םירבח
 ןענייז ,ןרענָאיצילימ עקידנעייטשמורא ןוא ךעלשיט יד ןשיװצ טּפוטשענ
 . -ַאלַאמ , ייוצ טלעטשַאב טָאה ןֹועמש ןוא ,קנַאברָאפ םוצ ןעננאנעגוצ
 ןַאד .טלייצרעד רעטיױו ךיז ןוא הקשמ ןופ טכוזרַאפ ןבָאה ייז .?סַאג
 -בָאנ .טדערעג רעדיוו ןבָאה ייז ןוא ןסינַא ייווצ טלעטשאב ןאמייר טָאה
 ןייצ יד טימ ןסירעג ,עקניש טימ ןשטיװדנַאס ןסעגעג ייז .ןבָאה םעד
 ןוא ןפיל יד ןופ סטעפ עסייוו סָאד טקעלַאב ,שיילפ טימ טיורב רעקיטש
 .רַאפ .ועק ןלעג טימ טיורב ןצרַאװש ןופ ןשטיװדנַאס טימ ןסיברַאפ

198 



 "עג ןבָאה ייז סָאװ ,ריב ןדנַאלב ?פוק עקימיוש טימ ייז ןבָאה ןעקנורט

 עטיור-לקנוט טעקָאילשזעג ייז ןבָאה רעדיוו ןוא ,ןּפוז עכיורג טימ טקולש

 ןפיט םעד טַאהעג ןבָאה ייז ןוא .ןסינַא עקיּפעלק-ךעלסיז ןוא סַאגַאלַאמ

 ייז זַא ,דיירפ עש'היח עוויטקניטסניא יד ןוא ןייזטסואוואב ןכעלשטנעמ

 ןעוו ןוא ,ןלייצרעד וצ טַאהעג טינרָאג רעמ ןיוש ןבאה ייז זַא ןוא .ןבעל

 ,ןטמערוטשעגפיוא ןופ ץנַאלג א טימ טלקניפעצ ךיז ןבָאה ןגיוא ערעייז

 יד רעביא טּפַאלקעג ךיז ,רעינַאּפש יד יװ ייז ןבָאה ,טולב ןקידנפוליגב

 : ןָאטעג גָאז ַא טָאה ןועמש ןוא ,ןייז וצ חמשמ ךיז ידכ ,סעציילּפ

 ! עינַאּפש ןיא זיא תור ,טסייוו וד ---

 -ענ טַאהעג גנַאל ןיוש טָאה רענָאיצילימ-רעגענ רענַאקירעמַא רעד

 דַאּפש ַא טּפַאלקעג טציא טָאה זַאשזד רעד ןוא טָארטסקַאפ ןייז טקידנע

 | : : עידָאלעמ עשינ

 ,סערע ץּפַאװג עק ,אימ ַאלעזרַאק

 (6) ו סערעכומ סַאל עד ַאטיגָאב סָאמ ַאל

 עשינעילַאטיא סָאד םערוטש א יװ ןָאטעג לַאש ַא טָאה ךָאנרעד

 : ; דיל-רעטעברַא

 ַאסָאקסיר ַאל ַא ָאלוּפָאּפ יטנַאװַא;

 : "ר ַארעּפמָאירט ַאסָאר ַארעדנַאב .|

 . רעקירעביא רעד ,רעטרעוװ יד ןעגנוזעגטימ ןבָאה רענעילַאטיא יד

 טקַאט .םוצ טּפַאלקעגוצ ןבָאה ךס א ןוא עידָאלעמ יד טמורבעג טָאה םלוע

 ,סעלפוק ןוא ןשיט יד טימ ,סיפ יד טימ

 גנופצולפ רעטסעקרא רעד טָאה גָאט םענעי ןיא לָאמ ןטנעצ םוצ ןוא

 -ענ בה ַא ךיז טָאה םלוע רעד ."לַאנָאיצַאנרעטניא , םעד טליּפשענפיוא |

 -עקניה .ןרָאװעג ןסירעגרעביא לָאמַאטימ ןענייז ןסעומש עֶלַא ןוא ןָאטענ

 -נַאב טקערטשעגסיוא ןבָאה עטעדנואוורַאפ ,טרַאּפשעגנָא ךיז ,ןבָאה עקיד

 ןוא טסיופ ןטלייברַאפ א ןבױהעגֿפױא טָאה ןועמש .סמירֶא עטרישזַאד

 .ןעיישנארט יד ןיא ץיגרע ןניל סָאװ .,םירבח ענייז ןגעוו טרעלקעג

 ו

 .טסיב וד ןיײש יט ,עוײמ ַאלעמרַאק ()
 !ןעיױרפ עלַא ופ עטסנעש יד
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 ןצכעז לטיּפַאק ||

 ךיז ןרעטנַאלּפרַאפ סיִלטּפ טא סָארע ואוו

 ,טעב ןופ ןיײנּפָארַא ןביוהעגנָא טָאװ ןַאשזד יו געט עכעלטע ןיוש
 רע .ןקעטש א ףיוא טרַאּפשעגנָא ,ןריצַאּפש טנעקעג ןיוש רע טָאה דלַאב
 -נַאנעג ןענייז יז ןוא לָאטיּפש ןופ ריט רעד ייב ן'תור זטרַאװּפָא טגעלפ
 -עגנָא ייז ןבָאה זייווכעלסיב .ףרָאד ןרעטניה טייוו ,םי גערב ןטימ ןעג
 -ננע ריא טרידוטש טכַאנַאב טָאה תור -- ןייטשראפ וצ רעסעב ךיז ןביוה
 / ןוא עשינַאּפש רעמ ץלַא טשימעגניירַא טָאה ןָאשזד ןוא ךוב-רעטרעוו שיל
 רעד ןוא .הרבח יד ייב טּפַאנשעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו עשידיי ןליפַא
 ענעדישרַאפ טהעהענסיוא תור טָאה .ךַארּפש רעקיטרַאננייא רעקיזָאד
 .עקירעמַא ןיא ןבעל ןייז ןֹופ םיטרּפ

 ןופ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ! םורד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע
 ?רעטאפ ןייז ןעוועג זיא רעוו .רעטָאפ ןסייוו א ןוא רעטומ רעצרַאװש ַא
 זיא רע .םיא ןגעוו טסואוועג יז טָאה ,ערָאלק ץנַאג טינ ,ןעגנוטיידנָא רָאנ
 סָאװ ,טנגעג רעד ןֹופ רָאטַאטנַאלּפ ַא ןופ ןוז רעכייר .ִא ןעוועג תועמשמ
 טָאה החּפשמ ןייז .ןירעטעברַא רעגנוי ַא טימ ןייג ?ליואוו ןזָאלעג ךיז טָאה
 רעד טלָאצעגסיױא ןֹוא בורק ןטשימעג ַא ןופ הּפרח .יד ןדיימרַאפ טלָאװעג
 ןזָאלרַאפ לָאז יז יאנתב' ,טלעג) עֿמוס ערעסעדנ ַא יורפ רעטרעננַאװשרַאפ
 . .שרעדנַאי ץינרע ןרירגימע ןוא טַאטש םעד

 טָאה ןָאשזד לייוו ןה ,ןעוועג טינ ןינע רעד ריא זוא רָאלס ןצנַאגניא
 טָאה יז לייוו ייס ןוא ןטייצ עטייוו ענעי ןגעוו םיזמר טימ טדערעג רָאנ
 טקנוּפ עקַאט זַא ,רעכיז ףיוא טינ טסייוו יז .ןענַאטשרַאפ יונעג טינ םיא
 סע זומ ױזַא .רָאפ סע ךיז יז טלעטש ױֹוזַא רעבָא ,ןעשעג סע ןזיא ױזַא
 ןייז זומ רע -- קינייוו ריא זיא רענענ א ,קינייװ ריא זיא טָאלומ ַא ...!ןייז
 -ַאב ןֹוא עביל ריא טקיטכערַאב ,רעטנענ ריא רע זיא ױזַא !ךיוא רזממ ַא
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 ךס ןייק טינ ךָאד זיא רעגענ ַא טתס .ןענועמש רעביא גוצרָאפ ַַא טמוק

 .+ םוחי רעד ָאד זיא סָאװ זיא --- דיי א יו ןסיוטשרַאפ רעמ

 טָאה רעטומ ןייז .ןעגנוגנירַאב עטוג ןיא ןסקַאװעגפיוא זיא ןָאשזד

 רעסייוו, רעד יװ טעדליבעג ױזַא ןייז לָאז רע ידכ ,ןענרעל ןבעגעג םיא

 ,ןרָאװעג רעטלע רעבָא זיא רע ןעוו .ןריובעג םיא םָאה יז ןכלעוו וצ "ןַאמ

 רַאפ ייס רעדמערפ ַא ןסקַאװעג זיא רע :טמַאזנייארַאפ טליפעג ךיז רע טָאה

 זומ רע יצ ,טסויועג םינ טָאה רע .עצרַאװש יד ךַאפ ןח ןוא עסייוו יד

 .וצ ךיז טגָאװעג טינ טָאה רע ןוא ןענָאנַאוװ-רענענ לעיצעּפס יד ןיא ןרָאפ

 דצמ גנוטכַארַאפ עטכייל ַא טליפעג טָאה רע .קנעב ערעדנַא יד ףיוא ןצעז

 ןעוו ,עצרַאוװש יד דצמ יורטוצמוא ןַא ןוא רענעמלטנעשזד "עסייוו ,* יד

 /  .ןלַאקָאֿל ערעייז ןיא ןעמוקניירַא טנעלפ רע
 עלוש-לטימ א טקידנעעג טָאה ,קרָאי-וינ ןייק ןרָאפעגרעבירַא זיא רע

 קרַאטש ךיז רע טָאה גנַאל-טייצ ַא .טעטיזרעווינוא ןַא טכוזַאב רעטעּפש ןוא

 ןריוויטלוק ןגעוו ןָאטגנישַאו רעקוב ןופ סעירָאעט יד טימ ןעמונעגרעביא

 -קעס עלַאיצַאס ןוא עזעיגילער ערערעמ טרעדנַאװעגכרוד טָאה ,סרעגענ יד

 -ייצ-רעגענ רעוװיסערגָארּפ ַא ןיא טעברַאענטימ טָאה ,ןעניירַאפ ןוא ,סעט

 ַא ןיא רערעל ַא ןרָאװעג ףוס םוצ טרָאד זיא ןוא ,םעלרַאה ןופ גנוט

 יד | - .עלוש-סקלָאפ
 ןופ טייוו ןעגנַאנעג ייז ןענייז דניצַא .ןרָאװעג רעטניזעג זיא ןָאשזד

 טנעָאנ ןגעלעג גנַאלן'העש ןוא ךעלנרעב ןייטש יד רעטניה ,סעליוו יד
 תור טָאה ןוז רעד ןופ עטילנעגנָא ןַא ,גערב-דמַאז ןפיוא רעדנַאנַאנבענ

 -סיוא יז טָאה ןַאמ ןטסעפ ןקיזָאד ןבעל ,קילב ןסייה ןייז ךיז ףיוא טליפעג

 -רעדיוו ןייק טלעטשענ טינ 52 םיא טלָאװ יז ,זָאלצוש ןוא ןיילק ןעזעג |

 .דלודענמוא טימ טרַאװעג קיטייצכיילג ןוא טַאהעג ארומ טָאה יז !דנַאטש
 .. תוירחא יד ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא טלָאװעג יז טָאה ךות ןיא

 ַא יז טָאה ,ןעמענמורַא יז טריבורּפ טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי רעבָא

 | : ןעירשענסיוא ןוא ןָאטעג לּפַאצ

 | ! ןיינ --

 -ּפָארַא ןַא טיימ ןציז ןביילב ןוא ןזָאלּפא ךיילג יז טגעלפ ןָאשזד ןוא
 טּפַאכעג טָאה ןעמ סָאװ ,דניק טקידלושרַאפ ,ןיילק א יוז ,ּפָאק םענעזָאלעג

 ןַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא זייווכעלסיב טָאה קילב ןייז ןיא .הריבע ןַא ייב

 עטקידירפַאב טינ יד ןופ גנורענייטש יד .קיטייוו ןעמוטש ןופ קודדסיוא
 טָאה סָאװ ,ןייּפ ןבכעלנערטרעדמוא א ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא ןעגנַאלרַאפ
 -עג עדייב ןבָאה ייז .רעדנַאנַא ןופ ןסױטשעגּפָא טעמכ זייוונטנעמַאמ ייז

201 : : 5 



 -םיוא ,עמַאזניימעג עקיזָאד-יד רַאפ ןקָארשעג קיטייצכיילג ךיז ןוא טרַאװ
 ,דמַאז ןוא םי ןשיווצ ן'העש עקידנגעד

 תור טָאה ,םיאלוח עקידנּפָאלש יד ןשיװצ ךיז טימ ןײלַא ,טכַאנַאב
 .עניטסעלַאּפ ןיא ןענועמש טימ ןעגנויצַאב עריא ןיא רעפטנע ןַא טכוזעג }

 ,טרעקרַאפ .סעביל עקיטייז ןריפ וצ טרעטשעג טינ ריא ייז ןבָאה טרָאד
 ןטייווצ א ?טאהעג, לעיּפיצנירּפ טָאה'מ ןעוו ,טייצ א ןעויעג טרָאד זיא'ס
 ןפייטרואראפ עכעלרעגריבניילק , יד סיעכחלוצ ףיוא ןָאטוצּפָא ידכ ,רוחב
 רעד ןעוו ,רעטעּפש ךיוא ןוא .?עימַאגָאנָאמ רעד ןופ ןסנַאנעװנַאק ןוא
 ןטלַאהעג סע יז טָאה ,ייברַאפ ןעוועג ןיוש זיא "עביל עיירפ ,, ןופ ןערב
 זיא יז ןעוו טרפב ,ןעגנודניברַאפ עקילייווטייצ ןבָאה וצ ךעלריטַאנ רַאפ
 .ןענועמש ןופ ןדישענ ןעוועג גנַאל-ןטַאנָאמ

 ןיא ןועמש סָאװ ראפרעד ?טרעדנעעג ץלַא דניצַא ךיז טָאה סָאװרַאפ
 -רענריב רעשינַאּפש רעד ךעלטננייא טָאה סָאװ רעבָא -- ?טנָארּפ ןפיוא
 רעבָא ,ענדָאמ זיא'ס ...?ןעגנובעלרעביא| עמיטניא ערעייז טימ ןָאט וצ גירק
 ןליפַא ןעמונעגמורַא ןוא טיײרּפשעגסיױא ךיז טָאה ףמַאק ןופ טייקילייה יד
 ,ןענועמש טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ןטַארַאפ .ןעננו בעלרעביא עשיטארע עריא
 -לעוו רַאפ ,ךַאז רעמַאזניימעג רעד ןופ גנורעטסעל א יו זעזענסיוא .טלָאוװו
 -רַאפ ןיוש ןבָאה םירבח ?יפיוזַא רעכלעוו ,טפמעקעג ןבָאה ייז רעכ
 ! טולב רעייז ןסָאנ

 ךיז טעוװ דלַאב .ןייג טינ יוזא סע טעװ גנַאל זַא ,טסייוו יז רעבָא
 ?טינרָאג ןָא ,ױזַא ןזָאלקעװַא םיא יז טעװ .טנָארפ םוצ ןרעקמוא ןָאשזד |

 תוירחַא יד ךיז ןופ ןפרַאווּפָארַא טייהרענעגרָאברַאפ יז ?יוו ראפרעד ןוא
 -בעמ רעד רעבָא .ןעגניוצַאב יז טעוװ רע זַא ,יז טפָאה טסואווַאבמוא ןוא
 ןופ דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק םעד ייב ,ןבענעגכָאנ רדסכ טְאַה ןָאשזד רעקיט
 | | -,טייז ריא

 : סעיינ א טימ ןעמוקעג רע זיא גָאט ןייא
 ,םיסַאקענעב ןופ ןביירשסיוא ןכיגניא ךימ טעוו ןעמ ,טסייוו. ---
 : לדנקלָאװ א ןגיוצרַאפ ךיז טָאה םינּפ ריא ףיוא
 ? וטסייוו ןענַאוו ןופ ---

 ןבירשרַאפ רימ טָאה רע .רעטקָאד םייב ןעוועג טנייח ןיב ךיא --
 .טנוזעג ןייז יאדוא ןיוש ךיא לעװ ןַאד זַא ,ןבעגענוצ ןוא געט ןעצ

 ענייז ןיא רעדעיא ןעקנוזרַאפ ,ןגיוושעג עדייב ןבָאה עלייוו עגנַאל א
 : ןָאטענ גערפ 'ַא ןָאשזד טָאה גנולצולּפ .תובשחמ

 ? עקירעמַא ןייק רימ טימ ןרָאפ טסעוו ---
 | ןיינ ---
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 | | ? סָאװרַאפ --
 ... סָאװרַאפ ןיילַא טסייוו וד --
 -עי זַא ,טפָאה יז :ןרָאװעג קירעיורט זיא יז זַא ,טקרעמַאב טָאה רע

 רעבָא .ןופרעד ןדער טינ רעמ ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא ..,!ןעמוק טעװ רענ

 רעכיג סָאװ !רעמ טינ ןעק רע !רעכינ סָאװ ןקידנע ביולרוא רעד ךיז לָאז

 :ןביוהעגנָא תור טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא רעבָא ..,!םיסַאקענעב {זָאלרַאפ

 ? טנָארפ ןפיוא קירוצ טינ טסייג וד --
 ...המחלמ רעד ךָאנ טגיימעג בָאהיכ ..!רעכיז ,ָאי --
 .לָאטיּפש ןיא טעברַא ריא וצ קעװַא ,ךעלנייוועג יוז ,יז זיא טנּווֶא ןיא

 ללבב טָאה יז .טרעדורעצ קרַאטש ןעוועג יז זיא טכַאנ עצנַאנ יד רעבָא

 ןןעזעג טינ טעמכ יז טָאה ןעקרעמש :לּפענ ַא ןיא יוװ טבעלעג סנטצעל
 םעד ןגיוא עריא ןיא ןעמוקַאב טָאה רע לייוו ,ןטימענסיוא םיא טָאה יז

 וד טרעהענ םינ טעמכ יז טָאה םורַא ױזַא ;רעקידלושַאב ַא ןופ ףוצרּפ |

 -ַארט רעד ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא זיא ,לטעטש ןופ סעיינ עכעלגעט-נָאט

 -עמ טליפרעד רָאנ טָאה ,הביבס-ןדילַאװניא רעד ןופ טייקכעלקריוו רעשיג |

  ךיז ףיוא םרירטנעצנָאק ךיז קיטסיינ ןוא טעברַא-רעטסעויש ריא שינַאכ

 | ! .ןעננובעלרעביא ענענייא עריא ףיוא ,ןיילַא
 -ךָאפ סנָאשזד וצ טרעקעגמוא רדסכ ךיז יז טָאה טכַאנ רענעי ןיא

 -עננייא טרָאד ךיז טלָאװ יז .עקירעמַא ןיא םיא טימ ןרָאפוצטימ גַאלש
 ןופ יז טסייוו סָאװ !טלעוװ רעקיטרַאנגיײא ןייז ןוא הביבס ןייז ןיא טבעל

 עכעלטע ,ןשזַאטרָאּפער-סגנוטײצ רַאֹּפ ַא -- ?עקירעמַא ןיא רענענ יד
 -קיטנוז ןיא רעדליב-עיצַאסנעס עקיליב ןוא ןעלקיטרַא עשיטעטַאּפ ,עקניל

 -עג טינ טָאה יז סָאװ ,ןעננולייצרעד ענייז ךיוא .סעגַאלײב-לַאנרושז עקיד

 ןייז -- םייקרָאלק ךס ןייק טכַארבעגניירַא טײנ ןבָאה ,ןענַאטשרַאפ יונ

 סע .גנולעטשרָאפ ריא ןיא ןעמרָאפ עשיטסַאטנַאפ ןעמוקַאב טָאה טפעוו

 וצ ,ץנעט עקידתובהלתה ןוא םינחנמ עקידהנושמ יד וצ ןגיוצעג יז טָאה
 -ןסַאמ רעטפרַאשרַאפ ןופ ןעמָאנעפ םעד וצ ,יירעכוז-טָאג רעוויטימירּפ רעד

 עטקירדרעטנוא יד ,עזָאלטכער יד טימ טּפַאשניימעג-?רוג ַא וצ ,עזָאנּפיה

 טיִנ ןוא ןָאנאװ ןבלעז ןיא ןרָאפ טינ ןרָאט סָאװ ,עטקירדרעטנואבעש

 -עמלטנעשזד עתמא יד יװ ,"?עסייוו, יד יװ ןַארָאטסער ןקיבלעז ןיא ןסע
 ' ...רענ

 לכיימש ַא יז טָאה -- !רעגענ יד טציא -- רעבַארַא יד רעירפ ---
 .ןרָאי עטצעל עריא קידנענַאמרעד ךיז ,ןָאטעג
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 טבַאמענ טָאה יז טניז :ןבעל ריױא ןופ טייקכעלקריוו יד רעבָא זיא'ס
 עקידנזיורב רעביא ?דנעּפש ַא יװ ןגָארטענ יז טרעוװ גנורּפש ןטשרע .םעד

 טנגוי רעטסירפ ריא ןיא ןיוש זַא ,רָאפ דניצַא ריא טמוק סע !סעילַאװכו

 ...ןבעל היא ןופ ףיול רעקידרעטייו רעד טעי'מתחענ ןוא טנכייצעגנָא טניל
 ןטַארַאפ ןטסיימ יד רעבָא -- רָאי ןצכעז וצ ןעמיורט ןשטנעמ עלַא

 ,טעטיזרעווינוא םעד ןקידנע טנעקעג טָאה יז ךיוא !תומולח-טנגוי ערעייז
 ןריפ ,טלעוו רעד ףיוא רעדניק ןפגנערב ,ןבָאה הנותח רעידפַא ּרָאג רעדָא
 ,ךילגוצ ןטייל טימ ןייז ,טייקשיתב-ילעב ַא

 טָאה ,זיוה-ןרעטלע ריא ןיא קידנעניואוו ,רעמיצ ריא ןיא ןיוש רעבָא
 ןיוש טָאה יז .טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ,שרעדנַא-ץיגרע ןעלצרָאװ ןגָאלשעג יז
 -ענ ךיוא ןענייז עכלעוו ,עמַאמ-עטַאט טימ טקַאטנָאק םעד ןרָאלרַאפ ןַאד
 : ,.. ךיז רַאפ רעדעיַא ,ןטלעוו ערעדנוזַאב ייווצ ןעוו

 ,טכַארּפ ןקילָאמַא ןופ רכז ַא -- זיוה ןקידרעמיצ-ליפ ,ןסיורג ןיא
 ךָאנ ןענייז ייז םגה ,ןבעגפיוא טלָאװעג טינ ןפוא םושב טָאה ַאמַאמ סָאװ
 ַאמַאמ .ךיז רַאפ טבעלעג רעדעי טָאה י-- ןרָאװעג רעמירָא ץלַא המחלמ רעד
 זיא ןוא "ןָאלַאס,, ןיא 'רעכיב עריא טימ ןסָאלשעגנייא סנטסיימ ךיז טָאה
 "וינעמ , םעד לדיימ-טסניד םעד טימ ןדערוצמורַא ידכ רָאנ ןענישרעד
 עקילָאמַא ןופ טיהענּפָא טָאה יז סָאװ ,גהנמ ַא ךיוא --- ןפע-נָאטימ ןופ
 -עג ןוא ןשיילפ ןוא ןזייּפשרַאפ ענעדישרַאפ ןסעגעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןרָאי
  "ענַאל עיינ יד טשינ ןענעקרענַא טלָאװעג טינ טָאה יז .שיט םוצ טסענ טָאה
 טינ טָאה יז .טלעוו רעד ףיוא גנונעדרָא עשירפ יד טינ ןוא זיוה ריא ןיא
 ,רוטלוק ןוא ךַארּפש עיינ יד טינ ןוא ןלױּפ ןופ גנואיירפַאב יד טנעקרענַא
 .ןבעל ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא חוכ טימ ןעגנורדעגניירַא ָאד ןבָאה סָאוװ
 -ןלָאװער עטצעל יד ךָאנ ןעמואוושעגפיוא ןענייז- סָאװ ,ןםירגַאב עיינ יד
 ןופ טייקלקנוט רעד ןיא .דמערפ ןבילברַאפ ריא ןענייז ,תומחלמ ןוא סעיצ
 יַאטסלָאט ןוא ןיקשוּפ ןופ ןדלעה יד טימ טבעלעג ץלַא יז טָאה ןָאלַאס ריא
 ,ןלעוד ןוא סעידעגַארט ערעייז ,עטבילעג עריא ,ַאנינערַאק אננַא טימ

 ייז ןבָאה טרעהעג םירָאװ .ייז ןופ ןדייש טנעקעג טינ ךיז טָאה יז
 -רךַאפ ןיא טָאה ןעמ ןעוו ,ןייש ןוא גנוי ןעוועג זיא יז ןעוו ,טייצ רענעי וצ
 -וא -- סעקטפיסרוס ןוא ןטסיסרוק -- עינַאּפמָאקב טפישעג ךיז ןטכַאנ
 -קנעב רעקיצרַאה טימ ןעגנוזעג ןוא ןעמעינ םענערָאוװעג-לקנוט םעד רעב
 : סעידָאלעמ עשיסור יד טפאש

 וטטעדנַאר -- זױר עסײװ א,
 "' ע3יל -- ןיור עטיר :
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 ררא יד ןופ ַאכע יד זיב ,ןָאטעג לַאש ַא שימחוטש טָאה ןעמ רעדָא

 : טרעפטנעעג טָאה גרעב-דיירק עקיט י

 טבילעג ךיא בָאה ןעצ,

 ןסעגרַאב ךיא בָאה ןייו

 ". . . םעגײא טעד רָאג

 ןוא רחוס רעכייר רענעזעוועג ַא ,ַאּפַאּפ ,"רענייא ; רעקידטלאמעד רעד

 ַא ןכוז גָאט ןצנַאנ ַא ןפָאלענמורא זיא ,ןרָאי עטצעל יד ןיא דרוי ַא

 טלדורּפשעג ןבָאה סָאװ ,ןעלסקעוו עטריטנָאקסיד ןקעד וצ ףיוא על'האולה

 טבעלעג ןֹוא סעיצַאניבמַאק ינימ ?ב טריבורּפ רדסכ טָאה ,לַאװק ַא ןופ יו

 ."ןטסעטָארּפ, רַאפ קינַאּפ רעקידרדסכ ַא ןיא

 רוּפש ןייק גנַאֿפ ןיוש זיא ךוליח ןשיטנעגילעטניא-שיריבנ ןייז ןופ

 - זױא ,רעטירד רעד ןָאעלָאּפַאנ ַאל-ַא ,לדרעב טציפשרַאפ ןייז ,ןבילבענ טינ

 דרָאב עכעלשידיי ַא םתס ןיא ןסקַאוװעצ ךיז ןוא ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ

 סָאװ ,ןגיוא עקיטומטוג ענעדירפוצטסנפעז יד ןוא ליטס ןרעדנוזַאב ַא ןָא

 קילב םעד טגָאמרַאפ דניצא ןבָאה ,טייהדניק ריא ןופ טקנעדעג טָאה תור

 -עגסיוא טינ ךיז רע טָאה שיליוּפ ןייק .שינעפעשַאב רעטנַאלּפעג ַא ןופ

 ואוו ,טַאלב עשינָאגרַאשז א ןיא ןקוקנירַא א ןביוהעגנא טָאה רע ןוא טנרעל

 .העושי רעסיורג א ןופ הרושב א סעּפע טכוזעג גָאט ןדעי טָאה רע

 "עגייא רעד ןיא .החונמ םוקמ ןייק ןענופעג טײנ ץיגרע ןיא טָאה רע |

 טינ םיא רעטכָאט ענעסקַאוורעד יד טינ ןוא יורפ יד טינ ןבָאה בוטש רענ

 ךיז טלָאװעג טינ ןפוא םושב טָאה ּפַאדַאמ .דיילטימ זייק ןזיועגסיױרַא

 דא רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז רעדָא חריד רערעקיליב ַא ןיא ןביילקרעבירַא

 ןייז רתוומ ןופ ןרעה טלָאװעג טינ וליּפַא טָאה יז ןוא טפניד רעקיסילפרעב

 "עג םוג ךַאנ טָאה יז .דלַאװ ןװָאנסָאס ןיא עשטַאד יא ףיוא רעמוז ןייא

 יז זַא ,ןרעיוא יד רעביא טבילרַאפ ןעוועג ריא ןיא זיא ןעמ זַא ,טסנעד

 ריא םימ ןָאטעג יז טָאה דסח ַא זַא ןיא םענייא רַאפ ןעצ טָאהעג' ןַאד טָאה

 .טַאהעג הנותח םיא טימ טָאה יז סָאװ ,ןַאמ

 לָאמנייק רעבָא ,םיא ףיוא טַאהענ תונמחר ןצרַאה ןיא טָאה ,תור ,יז

 -סױרַא םינ סע טָאה יז זַא טדערענּפָא ןיוש ,ןזיװעגסױרַא טינ סע יז טָאה

 -טפול  עקיזָאד יד ןגעק ןעוועג ךָאד יז זיא שיטערָאעט .לוק ןפיוא טדערעג

 -רַאֿפ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,"ןדיי-?דנַאװ-?דנַאה , יד ןגעק "ןשטנעמ

 ןופ ןאכ דע ...ןריזיװיטקודָארּפ ךיז טזומענ טָאה קלָאפ סָאד לייוו ,ןדניווש

 טָאה עטכישענ-טלעוו רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ .טקנופדנַאטש ןשידיי

 ןבָאה רעכיב עריא עלַא ןכלעוו ןגעוו ,םוטרעגריבניילק םוצ טרעהענ ַאּפַאּפ
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 בנַאגרעטנוא םוצ טשטילנעג ךעלדיימרַאפמוא ךיז טָאה סָאװ ,טַאלק א וצ טרעהעג טָאה רע ;גנוטכַארַאפ רעטספיט רעד טימ טק יררענסיוא ךיז
 | ... עטכישעג רעד ןופ רעדער יד ןשיוצ ןרעוו טלָאמעצ טזומעג ןוא

 ןגיוא יד טימ טלעוװ רעד ףיוא טקוקעג טָאה ,עמַאמ יד יװ ,יז ךיוא
 -נעגנַאגרַאפ רעד ןיא טקעטשעגנ טָאה רעטומ יד תעב ךָאנ .רעכיב יד ןופ
 ןייק "הילע , יד -- טפנוקוצ רעד וצ ןגיוא עריא טעדנעוװעג יז טָאה ,טייה
 -וק , ןיא +- ןינע רעלַאנָאיצַאנ א ןטסקינייװ םוצ ןעוועג זיא ?ארשידץרא
 -ָארּפ עלַאיצַאס עלַא ואוו ,טלעוו עיינ ַא ןעיוב וצ טפָאהעג יז טָאה ?ץוב
 ,יירפ תמאב ןבעל טעוװ שטנעמ רעד ואוו ,ןרעוו טזיילעג ןלעוו ןעמעלב
 עיינ יד ןוא טייקיטכערעג עטולָאסבַא יד ןרעוו טריזילַאער טעו סע ואוו
 .ןרעוו ןפַאשעג טעװ עילימַאפ

 -נַאעגרעביא טינ טלעװ יד טרעוו טכייל ױזַא זַא ,יז טסייוו דניצַא
 סעקשַארומ יד םוא ךיז ןרעק שינרעטיצ-דרע ןַא ךָאנ וליפא זַא ,טשרעד
 ,ץלַא ךָאנ ךיז טנעװַאב יז רעבָא .ןטסענ ערעייז לָאמַארעריװ ןעיוב ןוא
 ,סיוטש ןקילָאמַא ןַא ןופ טפַארק-עיצרענע רעד טימ יו

 -רעדניא ןבילבעג ןגעווטסעדנופ ןענייז סעטרבח ןוא םירבח ךס ַא
 -עג םולש ןבָאה ,ןטפעשעג ןכַאמ ,ןטעטיזרעווינוא טקידנעעג ןבָאה ,םייה
 ןוא ,ענדָארג ןיא --- ?עלַא ייז ןענייז ואוו .טייקכעלקריוו רעד טימ טכַאמ
 ןבָאה ערעדנַא ...ךעלטעטשדץניוװָארּפ ןיא רעדָא עשרַאװ ןיא ,קָאטסילַאיב
 ןיא ,עילַארטסױא ןיא ,עקירעמַא ןיא ןקילג ןכוז ןרָאפעג זענייז ,טרירגימע
 | עניטנעגרַא

 יז ןעוו ,טרימזַאּפס טָאה עמַאמ יד .גנורפש םעד טכַאמעג טָאה יִז
 -שמ עטנַאקַאב ןופ רעזייה ןיא ןליד ןעמיור ןוא טערג ןשַאװ קעװַא זיא
 ןַא ןרָאװעג זיא ,ץוביק ןיא ,לארשי ץרא ןייק קעװַא זיא יז רעבָא ,תֹוחּפ
 ןיא רעמייב טצנַאלֿפעג ,ןעייסָאש ףיוא רענייטש טקַאהעג טָאה ,ןירעטעברַא
 .ןטנעמַאדנופ רַאפ ןָאטעב טשימעג ןוא םיסדרּפ

 טעוועדנופעגנייא ךיז ןבָאה ייז .ןבילברַאפ טרָאד ןענייז ןטסניימ יד
 יוװ ,ןעלצרָאװ ןגָאלשעג ןבָאה ייז ;טיובעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעזייה יד יו
 -יוװ זיא יז .ןסָאגַאב ןוא טצנַאלּפעג ןבָאה ייז סָאװ ךעֿפעמייב עקניגנוי יד
 רע ןעוו ,רוכיש ַא ייב יו ,ןסקַאװעג זיא טשרוד ריא .ןעגנורּפשעג רעד
 , .ךעלזעלג עטשרע יד טכוזרַאפ

 ַא יו .סיפ יד רעטנוא ןופ ןדָאב םעד ןריולרַאפ יז טָאה ןַאד טניז
 ץינרע טרירעמיש סָאװ ,ןייש רעדעי וצ ןגיוצעג יז טרעוװ גנילועטעמש
 | | / | /  .טכַאנ רעד ןיא
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 ,.חרזמ ןטנעָאנ ,רעבַאהַא יד ןופ גנואיירפַאב יד ןעוועג סע זיא רעירפ

 - 1 רעגענ יד --- דניצַא ...עניכ ןופ ,עידניא ןוֿפ

 עקיזָאד עריא ןיא ןועמש טליּפש עילָאר ַא רַאפ סָאװ ?ןועמש ןוא

 : ? ןעננולדנַאװ
 יז .תובשחמ עריא ןופ סױרַא יז טסייר ןטעדנואוורַאפ ַא ןופ ףוד ַא

 ןלעקנוט ַא ןיא !רעצימע טצכערק ןַאד .ןעקנירט וצ רעסַאװ םיא טגנַאלרעד

 + סָאװ ,סעפעג ַא ןעננַאלרעד םיא זומ יז :קנואוו ןפיוא טײטשרַאּפ יז .?קניוו

 ןוא טריקּפינרַאפ ןענייז סיפ עדייב ענייז ,טעב ןרעטנוא ןופ סיורַא טיצ יז

 רע תעב ,םירָא ןטימ רעטנוא םיא טלַאה יז ןעוו ,ןגיױא יד ּפָארַא טזָאל רע

 ,ךיז טכַאד ,וַאלַסָאנוי ַא -- ?רע זיא רעװ .ןשינעפרעדַאב ענייז טליפרעד

 םיא טפלעה יז ןעוו .ןַאקלַאב ןופ ןפוא לכב .רַאנלוב א רָאנ רשפא רעדָא

 :לביימש ַא טימ רע טגָאז ,רענעלעג ןפיוא ןעיצסיוא ךיז קיטכיזרָאפ

 ! דַארַאמַאק רעטונג וד ---

 .ןשטנעמ רעטרעדנוח ןופ סעידענַארט ָאד ךיז ןבעוו ןגיוא עריא רַאפ

 -סָאמטַא רעקיזָאד רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג יז זיא גנַאל-ןטַאנָאמ

 דניצא ...?ןראועג טּפמעטענּפָא טייצ רעד רַאפ םישוח עריא ןענייז ,רעפ

 ,םידָאפ ַא ןופ גערב ַא טּפַאכעגנָא טָאה יז :ךיז טיס ןעמונרַאפ יז זיא

 -סָאדנופ טרעדנַאװ ןוא ךָאנ םיא טייג יז ;ןרילרַאפ וצ ארומ טָאה יז סָאװ

 רעד ןֹופ טקַאּפ םוש ןייק .ןבע ריא ןופ ןגעוומוא ןוא ןלענוט יד ךרוד יינ

 ."תוליחמ לוגלג, ריא ןסיירוצרעביא חוכב טינ טציא זיא טייקכעלקריוו

 -ױזַא ךָאנ טָאה ןעמ ןעוו ,"ץוביק  ןיא רָאי ןטשרע םעד טקנעדעג יז

 ןפרואוורָאפ ןופ גרעב עצנַאג ךָאנ ,"עביל עיירפ , ןגעוו .סעיסוקסיד ליפ

 "חחּפשמ רעכעלרענריבניילק ,רעלענאיצנעוונַאק ,רעטלמישרַאפ , רעד ןנעק

 יז .ןבעלטכעלשעג ןופ ןעמרָאפ יד ןרילונער וצ יוזא יו טסואוועג טינ

 יז .טנַאװ יד ןכָארבעגכרוד ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג ןַאד זיא

 ןוא ענַארּפ רעקיזָאד רעד רעביא רעכיב עכעלטע טנעיילעגכרוד ןַאד טָאה

 טימ ןכעל וצ טייצ ןיוש זיא ראי קיצנַאװצ ןופ רעטלע ןיא זַא ,ןסָאלשַאב

 | | | | | .ןַאמ ַא

 ןיא ,ןלוּפ ןופ ךָאנ ריא ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןימינב

 ,"הפוקת-הרשכח , רעד וצ טרעהעג רע טָאה םעדרעפיוא ."קמע , ןיא ןעוועג

 טכַאד ,זיא עביל ןייז .תומולח ןֹוא ןעמיורט ןופ טייצ רעשיטנַאמָאר רעד וצ =

 ןכעװשרַאפ וצ יז טַאהעג ארומ טלָאװ רע זַא ,שינַאטַאלּפ ױזַא ןעוועג ,ךיז |

 ךָאנ ךיוא םגה ,םיוק םיא יז טקנעדענ דניצַא .גנורירַאב רעשיזיפ יא טימ

 ןעגנַאגענכַאנ טייצ עגנַאל ַא ריא רע זיא ,ןענועמש טימ גנודניברַאפ ריא
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 ױזַא ןיוש זיא ץלַא סָאד ןוא ."ךנַאל , ןיא ןבילבעג ןיא רע .ןטָאש א יו
 -ָארּפ ןופ .פיט רעלַאעדיא רעד ןעוועג ןגיוא עריא ןיא זיא ןועמש ...!טייוו
 ריא טקעוועג רע טָאה שינעגענַאב רעטשרע רעייז טניז ,ןדיי ןטריזירַאטעל
 -סיוא זיא רע ןוא ןטרַאוװ טלָאװעג טינ רעמ טָאה יז .טייקירעגיינ עשלדיימ

 .עביל ריא ןופ טקעיבָא רעד סלַא ןרָאװעג טלייוועג
 סָאװ רעכיב יד ןופ ,סנייא .ןרָאװעג טגלָאפעגכָאנ זיא ליּפשייב ריא

 ןיא טסואוועג טָאה ןעמ :רבד םש ַא ןרָאװעג וליּפַא זיא ,טנעיילעג טָאה יז
 .,,עקיר סָאד ןענעייל ןיא ךיז טפיטרַאפ פדיימ ַא ביוא זא ,סעקטַאלַאּפ עלַא
 רַאפ ךוב-ךָאק א יו ןעוועג ןיא סָאװ ,"עביל ןוא טכעלשעג, ךוב עשטייד
 -עכיז ַא סע זיא ,ןעלטימ-סגנוטיחרַאפ ןוא ןטּפעצער-עביק עכעלנעמ עלַא
 ,זטנווָא יד ןיא ,ןדניושרַאּפ ןביוהנָא ןכיגניא רָאנ טעװ יז זא ,ןמיס רער
 ,רעייש ןפיוא רעדָא נרעב יד ןיא רוחב ַא טימ

 ךיז טעװ יז זא ,טלעטשעגרָאפ טינ ?ל2 הליחתכל ךיז טָאה אפֹוג :
 -עגנָא וליפַא םיא יז טָאה זייווכעלסיב .ןענועמש טימ ןדניברַאֿפ טסנרע

 ןרָאװעג טציילפרַאפ ןצנַאנניא יִז ןיא טייצ עטשרע יד .ןגירק ביל ןביוה
 ןבעלנייּפ ןתעב ,גָאט ןצנַאג ַא .ןשינעבעלרעביא עטכיוטעגפיוא יד ךרוד
 . ,סעיצַאטנַאלּפ עטייוו יד וצ ןגעוו עקידמַאז עקיבינכַאנ יד רעביא ןזיירּפש

 יד ןופ ערָאק יד ןכלַאק דעדָא ךעלנייווצ ענעקורט יד ןדיײנשמורַא ןתעב
 ,עקידרענרעד יד ןשיווצ ךעלּפעק-עזדורָאקַאק יד ןקילפ ן'תעשב ,רעמייב
 -טשרָאקַא רעד ןופ ןסקַאװעג רעטייוו קידתונשקע !ענייז סָאװ ,ןזָארג ערליוו
 ןעוועג יז זיא ןטעברַא עלַא ייב --- פמוז-הרבכ ןֹופ דרע ! רעטנקירטעגסיוא
 ןקיטכענ םעד ןופ ןעגנובעלרעביא עקידנרעטַאלפ יד טימ טלופרעביא
 עקידנעמוק יד ןופ גנוטרַאװרעד רעקידננערפיוא רעד טימ ןוא טנווַא
 ךיא ךיז טָאהיס .טכַאמ ןייז ןיא ןעניפענ רעדיוו ךיז טשוו יז ןעוו ,ן'העש
 ,ןַאמ ןטקעלּפטנַא םוצ טעדנעוװעג זיא תוהמ עצנַאנ ריא זא ,טכאדעג ןַאד
 .ןוז רעד וצ םוא רדסכ ךיז ןעיירד עכלעוו ,רעמייב יד ןופ ךעלטעלב יד יו

 ןענייז ןטקניטסניא עריא .טשרעהַאב טליפרעד ךיז יז טָאה גנולצולּפ
 ןיא רעכלעוו ,ןשטנעמ ןדמערפ ננַאלטינ זיב םעד ןופ ןיָאוװעג קיננעהּפָא
 /רעטושּפ רעקיזָאד רעד ןוא .ךיא םענענייא ריא ןיא ןסקַאװעגניירַא יו
 םַאזכרָאהעג ןוא טסיירדמוא סָאװטע ןבילבענ דימת זיא רעכלעוו ,רוחב
 ,ןבעל ריא ןופ לייט ןקיטכיוו א ןופ תיבח-לעב רעד ןרָאװעג זיא ,ריא 'ובנל

 סמירַא עטסעפ ענייז טימ ןטלַאהעגפיוא טָאה ,טקיאורַאב יז טָאה רע
 -מעט רעד ןיא ןלאפעגניירא יז זיא םייצ עננַאל ַא ןוא טכיווענביילג ריא
 | .היח רעקידנעלמירד ,רענעסערפעגנָא ןַא ןופ טיײקטַאז רעּפ
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 "סיוא ךיִז טָאה גנושיורַאב עטשרע יד יו םעדכָאנ ,רעטשּפש ?סיב ַא

 . טָאה סָאװ ,עביל עטנשקע'רַאפ ,עליטש ןייז טריּפשרעד יז טָאה ,טּפעוװעג

 -ַאג םוש ןייק טרעדָאפעג טינ טָאה ,ןעגנוגנידאב םוש ןייק טלעטשעג טינ

 רעד ןיא טקנופ- טלַאהנא ריא  ןרָאװעג רע זיא ןַאד טניז ןוא .סעיטנַאר

 טָאה יז רעכלעוו ןיא ןוא ,סיפ עריא רעטנוא טסקַאװעג טָאה סָאװ ,טלעוו

 -עג ךיז יז טָאה ןעגנודייש עגנַאל ערעייז תעב ןליּפַא .ןיילַא טבעלענ דימת

 ,ןטנעמַאמ עקידנרידיצעד ןיא ןוא .סעציילּפ עטיירב ענייז ךרוד טצישעג טליפ

 . .ףליח ןייז טכוזעג יז טָאה ,ןגעוו עיינ ףיוא ןזָאלעג ךיז טָאה יז ןעוו |

 ףיֹוא ןזָאלרַאפ ךיז יז טָאה ,םיא רַאפ טנרעלעג רעמ טָאה יז םנה ||

 -ַאב ןייז ןיא זַא ,טסואוועג טָאה יז .דנַאטשרַאּפ ןטנוזעג ןוא ןרָאלק ןייז

 -רעביא עמיטניא-ךעלנעזרעּפ ןופ שַאמ-שימ רעד טינ טשרעה ןייזטסואוו

 ןשיווצ ןדיישרעטנוא ןעק רע זַא ,ןעגנונייצרעביא עשיטילַאּפ ןוא ןעגנובעל

 .ןעמעלבָארּפ עלַאיצַאס ןוא אדיביל ןשיטָארע ןייז

 רשפא !ךיז ןבעל ןבָאה טפרַאדעג קיטיונ ױזַא םיא יז טלָאװ דניצַא

 ?ןענָאשזד וצ יז טסיוטש סָאװ ,םישוח עריא ןופ םיטש יד רָאנ סע זיא

 -שע? טלּפַאצ יז ןכלעוו ןיא ,ןליפעג ןופ רעטנָאלּפ רעצנַאנ רעד זיא רשפא

 רעד ןזיא רשפא ?עיזוליא ןַא יו רעמ טשינ ,ץענ ַא ןיא יו ,םורַא סנט

 זַאטסקע ןזעינילער-וויטימירּפ ןופ ,םעלבָארּפ-רענענ ןופ שזַארימ דעצנַאג

 -ַאטַאפ יד זיא רשפא ,ענעסיוטשרַאפ עמַאס יד וצ גנורּפש רעקידרדסכ ןוא

 ריא ןיא טבעוװענסיוא ָאד טָאה יז סָאװ ,?רונ םענענייא ריא ןופ טעטיל

 ןקידירפַאב ןענעק ;לָאז יז יִדֹכ ,ןַאװַארַאּפ ַא יוװ רעמ טינ ,גנולעטשרַאפ

 יד ןיא ןסיוועג ןקיאור א טימ ןבענּפָא ךיז ןוא בייל ריא ןופ יירשעגנ םעד

 ...? ןַאמ ןקיזָאד םעד ןופ סמירָא עטסעפ

 .עניטסעלַאפ ןיא גנוריסַאּפ עכעלנע ןַא טַאהעג לאמנייא ןיוש טָאה יז

 -ַארַא ןַא טבילרַאפ ריא ןיא ךיז טָאה חסיפת ןיא ןסעזעג זיא ןועמש תעב

 עטסבושח ןופ רענייא ןופ ןוז ַא ,ידנעפע רעכייר ַא ,טסילַאנַאיצַאנ רעשיב

 ןעיצוצניירא טימַאב ךיז ןבָאה ןטסינומַאק יד סָאװ ,דנַאל ןופ תוחּפשמ

 עשיטסילַאירעּפמיאײטנַא ,עמַאזניימעג א ןריפ וצ ידכ ,ןזיירק ערעייז ןיא
 רעויטַאריּפסנָאק ַא ןיא ננופערט ַא תעב טקרעמַאב יז טָאה רע ,קיטילַאּפ

 -עג טינ טָאה יז ןעוו .ןגיוא יד ריא ןוֿפ טזָאלענּפָארַא טינ רעמ ןוא הריד
 רע טָאה ,ןעגנורעלקרעד-עביל עקיד'הצילמ-שיטעטַאּפ ענייז ןרעה טלָאװ

 רע טאה רענעמלוסומ סּלַא :םיא טימ ןבָאה וצ הנותח טניילעגרָאפ ריא

 ןייז ץטנוצּפָא ןעוועג טיירנ וליִפַא זיא רע ןוא רעכייוו ייויצ ןבָאה טנעמענ

 -עגנייא ףיֹורדַא סלַא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,יורפ עטחעיילשרַאֿפ ,עטשרע
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 סע :ןינע ןגעוו טכַארטרַאפ טסנרע ןַאד ךיז טָאה יז .רָאי ןצכעז וצ טפיוק
 םעד ןוא געוו םעד ןעניפעג יז טעװ םורַא ױזַא זא ,ןעמוקעגרָאפ ריא זיא
 | ...רעקלעפ עלַאינַאלָאק ,עטקירדרעטנֹוא יד וצ סולשנֶא

 -םיױרַא ךיז טָאה יז ןוא יירפ רעד ףיוא סױרַא ןועמש זיא לייוודעד
 היבו הינ'מ ךיז טָאה ידנעפע רעננוי רעד .ןינע ןופ םולשב טרעטנָאלּפעג
 -ןק ןוא זירַאּפ ןייק ריא טימ קעװַא זיא ,עטרבח ַא עריא ןיא טבילרַאפ
 גנוי-בעל א ןרָאװעג ,עיצאזיליוויצ-ברעמ רעד םימ טקַאטנָאק ןיא קידנעמ
 -רעביא ףוס ?2 ףוס ןוא ,ןלַאקָאל עכעליירפ עלא ןיא טסַאנ"םַאטש ַא ןוא
 ,,,טָאטש רעדמערפ רעד ןיא ןריּפַאּפ ןָא ןוא טלעג ןָא ?דיימ סָאד טזָאלעג

 ןעמ לָאז יו ?ךָאנ רע טבעל ?ןענועמש דניצַא זעמ טמענ ואוו רעבָא |
 -רעדנוה ןוא רעטרעדנוה רעביא ךיז טיצ סָאװ ,טנָארפ א ףיֹוא ןכוז םיא
 | ? רעטעמָאליק רעמ

 ראי
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: : : { 

 זי ןצעביז לטיּפַאק

 ןכערּפשעג עװַאקעשט א ןשלרעמ עגעדישראפ |

 רעביא םיײרדענמורַא ןַאמייר ןוא ןועמש ךיז ןכָאה טייצ ?קיטש ַא

 -נגעק ,ץַאלּפ םעניילק ןופ ןטינשעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,יײלַא רעטיירב רעד

 ."ָאלוקריס רעביא

 -יינ רעד טגערֿפעג טָאה -- ?גָאט ןצנַאג א ָאד ןעמ טוט סָאוו ---

 יי : .רענעמוקעג

 ַא !טינר ָאנ -- ?ןָאט וצ דנַאלרעטניה ןיא טַאדלָאפ ַא טָאה סָאװ --

 עכעלרעפעג א סע זיא רעבָא רַאפרעד ,ן'העש קינייוװ ירעייז טעברַא רענלעז

 ריב ןעמ טקנירט ,ביולרוא ףיוא ּפָארַא ךיז טּפָאכ ןעמ זַא ןוא .הכאלמ

 טסייוו רעדעיַא סָאװ ,ןטנַארפ יד ןופ תואלפנו םיסינ ךיז טלייצרעד ןעמ ןוא

 .טכַאמעגכרוד ןיילַא טָאה רענייא -עדעי סָאװ ןוא

 | .+ ןבעל ױזַא ךיוא ןעמ ןעק נעט רֶאַּפ ַא ---

 וטסָאה גנאל יװ ףיוא !ןבעל גנַאל רָאג ןיוש ןעמ ןעז ױזַא =--

 | י ? ביולרוא

 ָאד רָאנ ליוװ ךיא .טרעיודענ טָאה עזייר יד רעבָא .געט ןצפופ -+-

 | ,סערדַא ס'תוה ןסיוורעד ךיז לע .ךיא זיִּב ,ןביילב

 ךיוא בָאה ךיא .נעט רַאּפ ַא ןרעיודעג טעוו'ס זַא ארומ םָאה'כ ---

 טּפעלש ,סעטעלנַא טימ ןָא ךיז טביוה סע זַא ןוא ,רעדָאק ןטימ ןָאט וצ

 -ַאקַאמ , יד וצ ןלַאפעגנירַא ןיב'כ ױזַא יוװ ןשרָאפסיױא זומ ןעמ :סע ךיז

 םע טָאה ריד ייב זַא טרפב ןוא .וו.א.א טריפענפיוא ךיז בָאה'כ יו ,"םינָאר

 ןגעק ."?דיימ ןדנואוושרַאפ , א ןֹוא "סערדַא ןטרירפיש א, טימ ןָאט וצ

 םש םעד ןפורסיֹורַא ראטערקעס רעד טעװ רעטסייג עניירמוא עכלעזַא

 זַא ,ךיז טכַאד רימ ."קיטירקטסבלעז , ןוא "טיײקמַאזכַאוי , ןופ שרופמה

 .ןריזיטַאמילקַא ָאד ךיז !:טסּפרַאד לייוורעד

 ? ךיז ןעמ טריזיטַאמילקַא יו -- }
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 טימ סעומש  ןּפַאכ ןוא ?ָאלוקריס , ןיא קירוצ ןייגניירַא רימָאל --

 השרד ַא טרָאד ןיוש טלַאה אקשירג זַא ,ךיז טכַאד רימ ...חרבח עשידיי יד
 -נִא טָאה ןוא ,לעוש םעד קירוצ קידנטערטרעבירַא ,טנָאזעג רע טָאה ---

 ןסעזענ זיא סָאװ ,םינּפ ןקיטכיל ַא טימ רענָאיצילימ ןכיוה ַא ףיוא ןזיוועג
 ,טלייצרעד סעּפע קידנעלכיימש ןוא ?עטָאפ ַא ןיא טרַאּפשעגנָא קידתובחר

 , ? רע טמוק- ןענַאװ ןופ --

 -קנַארפ ןיא טרידוטש רע טָאה סנטצעל רעבָא ,ןגָאז םוצ רעווש ---
 ןוא טעטיזרעווינוא ןיא ןעגנַאנעג רע זיא ?בוי ןיא לָאמנייא טסייה'ס ,ךייר
 טרָאד רע טָאה סנטצעל :ךרּפ תדובע ?כ טעברַאעג טרָאד רע טָאה בור'ס
 וצ ןסקָא יד ןבירטעג טָאה רע :זיוה-טכעש ַא ןיא טעברַא-טכַאנ ןעמוקַאב
 ןטסעבמַא ךיז רע טייטשרַאפ רַאפרעד עקַאט זַא ,טלַאה רע .הטיחש רעד
 -עיגָאלָאכיסּפ רעשירענלעז-רעד ףיוא

 .ןרָאװעג טסנרע קילב סנועמש זיא -- ?רעטריזילַאדָאמעד א --
 ןיא ןייג וצ ןעוועג חכוז עטשרע יד ןופ טָאה רע !טמוק יו ,ןיינ ---

 .קיטש ףניפ טימ ,טנַאנעטייל םלַא ,טריפעגנָא סנטצעל טָאה ןוא ןעקנַאט יד
 ןופ .ןעננורּפשעגסױרַא זיִא רע .ןדנוצעגנָא ןגָאװ ןייז ךיז טָאה לָאמנייא
 .טָאה ןעמ .ינק ןיא ליוק ַא טימ ןעמוקענּפָא זיִא ןוא קנַאט ןקידנענֶעַרב
 -קירוצ רע זיא ןכָאװ יירד ךָאנ ןוא ךיירקנַאדפ ןיא ןלייה ךיז טקישעג םִיא
 -י . ,ןעמוקעג

 יי : : .. 4 הטיחש רעד וצ --
 טינ רע זיא טנַארפ ןפיוא ,גנוצ| .עגנַאֿפ ַאזַא רָאנ רע טָאה סָאד ---

 ?סיב ַא רע טפיילש ביולרוא גָאט א ףיוא טמוק רע זַא זיא ,ןדיי ןשיווצ
 | ..עלעגניצ סָאד

 טרָאד זיא ןיקילג טנאשזרעס ךיוא .לשיט םוצ ןעגנַאנעגוצ ןענייז ייז
 וצ ןָאטעג םענ ַא ךיילנ ךיז טָאה רע .הרבח עשידיי יד ןשיווצ ןסעזעג |

 יב | | | : ןענועמש
 ? סערדַא םעד {בעגעג ריד טָאה רע ,ונ --

 --עטעקנַא ןַא טליפעגסיוא רָאנ ךיא בָאה ?ייוורעד .טשינ ךָאנ ---
 רעקיזָאד רעד ,סעטעקנַא טרעדנוה טליפעגסיוא ןיוש בָאָה ךיא ---|

  טקישעגקירוצ ךיילג םיא רע טלָאװ ,ןדיי ַא רָאנ טעזרעד רע זַא , רַאטערקעק

 | .. ןענגרהסיוא טלָאװעג רע טלָאװ ןדיי עלָא .טנָארפ ןפיוא
 | | ! ? דיי ַא ןיילַא ךָאד זיא רע !ונ ,ונ ---
 . -רעדָאמ ַא ןיא "תיפי המ, רעטלַא רעד זיא'ס !רַאפרעד עקַאט --

 | ,עבַאגסױא רענ
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 המל ןרַאפ ארומ רע טָאה ,רעדַאק ןשייופ ןיא ךָאד טעברַא רע ---

 ?ןועמש ,וטסקנירט סָאװ --- ןַאמייר ןבעגענוצ טָאה -- ...,םייונה ורמואי

 טָאה --- ןעיײרּפַאב טינ טכייל ױזַא ךיז וטסעוװ תיפי-המ םעד ןופ ---

 קילב ןייז ןיא ,םיא ןרעה עלַא יצ טקוקענמוא ךיז ןוא ַאקשירג ןביוהעגנָא

 רָאנ ןגָאז ָאד ךיז טביילק רע זַא ,ןעוועג קיטנעק-זיא ןָאט ןייז טיול ןוא

 טנעלפ ןעמ זַא !קַאז ןופ סיױרַא דימת טכירק לֶא רעד -- ןכַאז עקיטכיוו

 - וצ .ןדלעמ קילױװיירפ ךיז לָאז ןעמ ,ןטעב עיניל רעטשרע רעד ןיא זדנוא ייב

 ןָא ןטַאי עשידיי עלַא ןדלעמ קידנעטש ךיז ןגעלפ ,עקלורטַאּפ-טכַאנ ַא

 "םעווָאנ ןיא טכיירגרעד טָאה ערעזדנוא ייר עטשרע יד ןעוו ןוא .םַאנסיוא

 -ַאב עניימ עלַא רימ םורַא ןעזרעד ךיא בָאה ,לעורעט ! ןופ רעזייה יד רעב

 גנַאל טינ ריִציִּפא .רעשטייד רערעכעה ַא טָאה טסיזמוא טינ .ךעלגניי עטנַאק

 ; טנַאזעג

 , ..!טנָארּפ ןפיוא רַאגָאז ,ןייז ןטסרע יד לַארעביא ןעֿפלָאװ ןעדוי יד ---

 -וא א רָאנ ואוו !?ןדיי טימ לופ טינ ןעד זיא סָארויב יד ןיא ןּוא ----

 .ךאנ טעװ םלוע רעד :ךייא גָאז'כ !דיי ַא סע זיא ,בַאטש ַא ןיא רעצעזרעב

 ,רעקיסקיווניילק ַא .טהנעטעגנ טָאה --- םעד: בילוצ שיטימעסיטנַא ןרעוו

 .ןצרַאה םוצ ןעמונעג קיטנעק ךיז טָאה סָאװ ,רענָאיצילימ רעקניצראװש

 ,קילגמוא עקיזָאד סָאד

 -ענּפָא אקשירג טָאה -- קילגמוא שידיי טלַא ןַא ךָאד זיא סָאד --

 לאז ןעד ןעמעוו !קיאעּפ וצ ןענייז ןדיי --- ?יומ ןופ םיוש-ריב םעד טשיוו

 ? ןּכַארּפש ןייק טינ ןעק סָאװ ,םענייא ָאזַא ?ָאױויב ַא ןיא ןצעזניירַא ןעמ -

 רעד ןעמוקעג זיא ןדיי ןוֿפ עדארג סָאװ ,ןופרעד טמאטש סע ,ןיינ ---

 ױצפיוא טימַאב ךיז ןַאמייר טָאה -- ץנענילעטניא טנעצָארּפ רעטסערג

 ןענייז ןקַאלַאּפ יד ןופ :ליּפשייב ַא טמענ טָא -- ןינע םעד רעטיירב ןרעלק |

 יז ןטנעדוטס עשילוּפ רעבָא ..,רעטעברַאדדנַאל ,רעבערננליוק ןעמוקעג

 ,רעכיז ןענייז ןוא רעטייוו קיאור ןענרעֿפ ייז .עינַאּפש ןייק ןפָאלעג טינ ןענ

 ןעגנֲערברַאפ ןלעוװ ןוא ,ןטַאקָאװדַא דעדָא םיריוטקָאד ןרעוו ןלעוװ יז זַא

 ,םִיבגג ןקידייטרַאפ רעדָא סענַאק ןלעטש םייב געט ערעייז ןופ ףוס םעד

 טָאה ,גנוטייצ-עדַאגירב עשיליופ יד ןבעגסױרַא טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא ןוא

 -רעד ןוא .רָאטקַאדער סלַא ןלוּפ ןופ רוחב ןשידִיי יַא ןעמענ טזומעג ןעמ

 | + סָארויב יד טּפַאכרַאּפ ןבָאה ןדיי יד זא ,ןעמ טיירש ךָאנ

 ,שימעלפ ןביירש ָאד ןיוש ןעק רעוװ ...?גנוטייצ עשימעלפ יד ןֹוא ---

 ןייק ןרָאװעג טלגָאװרַאפ זיא סָאװ ,ןלױּפ ןופ רוחב רעשידיי ַא טינ ביוא

 | ? ןּפרעװטנַא
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 -יפעג סע ןוא !טדערענּפָא ןיוש ךָאד זיא םיריוטקָאד ןופ טנייה ---
 -וּבש יד טּפַאכרַאפ ןבָאה ןדיי יד זא ,ן'הנעט סָאװ עכלעוַא ןיוש ךיִז ןענ
 | = .  ...ןלָאט

 רעקניצרַאװש רעד טָאה -- טנָארּפ ןפיוא טעגרהעג דיי ַא טרעוו ---
 ױזַא --- קַאינָאק ּפוז ןגנַאל ַא טימ ץרַאה סָאד טקרַאטשעג ךיז רענָאיצילימ
 רעדָא שטייד ַא רעדָא ,קַאלָאּפ א ןרָאװעג טגרהעג זיא'ס :ךיילג ןעמ טגָאז
 רע זַא ,עלַא ךיילג ןסייוו ,ָארויב ןיא טעברַא דיי ַא זַא ,ריא טעז .קרעט ַא
 .רע געמ ,קרעט ןייק טינ ןוא שטייד ןייק טינ ןוא קאָלֶאּפ ןייק טינ ןיא
 -וצ ןזיוצנַארפ ןוא ןקרעט עלַא יו שיזיוצנארפ ןרעסעב ַא ןדער ןליפַא
 ! ןעמַאז

 ַא ןפאש הרַאד ןעמ זַא ,טייצ עצנַאנ יד רַאּפרעד ךָאד הנעט ךיא --
 /-עכעה ַא ,רענייא -- אקשירג ןפורענּפָא ךיז טָאה --- עדַאגירב עשידיי
 ןטימ .ןעמענראפ וצ ךיז טגָאזענוצ וליפַא רימ טָאה רַאפימָאק-טילָאּפ רער

 ַא ןאראפ זיא טקנוּפ זַא ,ןגָאז םיא לעװ ןוא ןעז טנייה םיא לעוו'כ .ןינע
 -עג טלָאװ'ס ןוא עטעסַאבלַא ןיא ןטַאדלָאס-טנָארפ עשידיי לָאצ ערעסערג
 | .ננופמַאזרַאפ לקיטש ַא ןפור וצ לכש ַא ןעוו

 טקילױײװגנַאלעג ךיז ןיקילג טָאה --- קיניישט ַא עלַא טקַאה ריא --
 זיא סעדער עגנַאל ערעייא ןֹופ םירָאוװ ,קנורט ַא רעסעב טלעטשַאב --
 ,זדלַאה ןיא ןרָאװעג ןקורמ ןליפַא רימ ןיוש

 ןופ ןעמוקעג טקעריד ןענייז סָאװ יד :ןעוועג ןיוש זיא גהנמ ַאזַא
 טָאה ןעיײשנַארט יד ןיא ;הרבח רעצנַאג רעד רַאפ טלעטשַאב ןבָאה ,טנָארפ
 -סיוא ןזיװַאב טינ ךָאנ םיא טָאה ןעמ ןוא ןיוק ןרעכעה א ןעמוקַאב ןעמ
 0 ,ןבענוצ

 -וצ טָאה רע .ןעמעלַא רַאפ חקשמ ןעגנַאלרעד ןסייהעג טָאה ןועמש
 יד ןיא טכארטעגניירַא רע טָאה גנַאל ןיוש םירָאוװ ,םאזקרעמפיוא טרעהעג
 ןוא קיטכיוו ױזַא ןעוועג טינ סע זיא טנָארּפ ןפיוא רָאנ .ןגַארּפ עקיזָאד
 רע זיא טָא רעבָא .ןרעלקוצניירַא טייצ ןייק טַאהעג םינ םרָאד טָאה ןעמ
 - "רעדַאק , ןכלעוו וצ וליפַא טסואוועג םינ ןוא דנאלרעטניה ןיא ןעמוקעג
 םענעגייא רעייז ןבָאה טינ ןדיי יד ןלָאז םָאוורַאפ .ןדנעוי ךיז ףרשד רע
 | ? ןךיי ליפױזַא ָאד ןפמעק סע דלַאב יװ ,רעייטשרָאפ

 רעד .תובשחמ ענייז ןופ ןסירעגסױרַא םיא טָאה עמיטש סניקילנ
 ןעייקרעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ריב טּפוזעג טציא טָאה טנאשזרעכ
 .חומ ןיא ןסעגעגנייא םיא ךיִז טָאה סָאװ ,קנַאדעג םעד

 ךיא לעוװ ,סעטעקנַא טרעדנוה ךָאנ ןליפסיוא וְליּפַא לעווי .ךיא ---
 וו טנָארפ ןפיוא ןיינ טינ רעמ
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 רענעי ןוא ןענַאמייר ףיוא קילב ןקידנגערפ ַא ןפרָאװעג טָאה ןועמש

 :רעיוא ןייז וצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה

 -ארַאמעד, ָאד טפור ןעמ סָאװ ,עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג רע ---

 ."עטריזיל
 ? טנָארּפ ןפיוא ןעוועג זיא רע --

 גרעב-יינש יד ןיא ,ַאגַאלַאמ ייב ןעוועג זיא רע !ןעוועג יו ןֹוא --

 ,עקינעי יד וצ טרעהעג רע רעבָא ...ַאבָאדרָאק ייב ,אדַאװענ-ַאררעיס ןופ

 : ...ייז רַאפ גונעג זיא'ם זַא ן'הנעט סָאװ

 ןיא ןטלַאהעג ןוא ןרעדנַא ןכָאנ ריב ןייא ןעקנורטעג טָאה ןיקילנ
 טָאה רע יװ ,"ןרעדאק , ןוא ןעָארויב יד ןופ "ןיז-ןריח , יד ןעלדיז ןייא

 -ניא ןעמוקעגנַא זיא סָאװ ,ןמלז רעצרַאװש רעד רָאנ ןוא ,ןפובעגנָא ייז

 -סעפ א -- ןמלז רעקיזָאד לעד .ןליטשוצנייא םיא חֹוכב ןעוועג זיא ,ןטימ

 ּפָאק-רענענ א ףיוא ךעלזיירק עצרַאװש טימ ,גנוי רעקיטיוה-ןיורב ,רעט

 טיֿמ טלביימשעג לעה טָאה -- זדלאה םורָא ךוט -ידלַאבירַאנ ןטיור ַא ןוא

 םוצ קידנעייגוצ .ןייצ עטנוזעג ןעייר ייווצ ןזיוועג ייברעד ןוא ליומ ןלופ ַא

 םוז ַא טָאה ,ןגיוא יד ןופ ןעלסייוו יד טימ ןָאטענ ץילב א רע טָאה ,?שיט

 ,סָאריּפַאֿפ ַא ןטייווצ ַא ייב ןָאטעג ּפעלש ַא ,לפוק א סנצימע ןופ ןָאטענ

 : םעטכישעג ענייז ןופ ענייא ןלייצרעד ןעמונעג ךיילנ ךיז ןוא

 ןפיוא זיוה ַא ןיא ,סעכרַאּפ יד ,טקיטסעפרַאפ ךיז ייז ןבָאה --

 ,ךיא ,ןטַאנַארג עכעלטע םענ'כ !טינרָאג -- ?ךיא וט סָאװ --- ...גרַאב

 טרעדנוה ריפ יי שרי ַארדַאט-ךארט ןוא זיוה ןרעטניה רעטנוא ךיז עבנג

 ! קסַארט ןייא טימ טגיײלעגקעװַא ךיא בָאה ןטסישַאפ

 -ַא ויא "קסַארט ןייא טימ ןַאמ טרעדנוה ריפ , יד זַא ,ָאד ןסייוו עלַא

 ,ךיוא ןסייוו עלַא םירָאװ .ןלייצרעד רעבָא םיא טזָאל ןעמ ,אמזונ לקיטש

 טינ שידיי ןייק וליפַא ןעק רע םגה ןוא ,ןגָאלשעג שידלעה ךיז טָאה רע זַא

 רָאנ .רענעילַאטיא יד ייב עדַארג ןוא היִציּפֶא ןַא ןרָאװעג דע זיא ,ןענעייל

 ןיא ןוא ךעלעטניּפ עניילק יד ןיא גנונַא ןייק טַאהעג טינ טָאה רע ?ייוו

 ןטנָארפ עלַא טשימרַאפ רע טָאה ,ךאווש ןעוועג ךיוא רע זיא עיפַארגָאעג

 : וי .ןשינעעשעג ןוא

 עיגעטַארטס לטיּפַאק ַא הרבח יד טימ ןענרעל ביל רע טָאה לעיצעפמ

 | | | :ןפוא ַאזַא ףיוא סע טוט רע ןוא

 ןענייז ַאד טָא, :טגָאז ןוא ךעלעבעווש עקשוּפ ַא קעװַא טלעטש רע

 .עיציזָאּפ עשינַאקילבוּפער סלַא םִיא ייב טניד ריב ?פוק ַא "!ןטסישַאפ יד

 רעד ןעוו ןוא .םיוב א רָאפ טלעטש סָאװ ,סָאריּפַאּפ ַא טניל טייז רעד ייב

 :ןָא רע טביוה טלעטשעגסיוא זיא טנָארפ
215 



 ךיפ .ונַא --- ;רימ' וצ ןָאטעג גָאז ַא ןַאטיּפַאק רעד סע טסייז טָאה ---

 טגָאז סָאד) !דלָאי ןמלז --- :ױזַא רימ ךיא ךַאמ !טעברַא ?קיטש ַא ךרוד
 -ניה יד ףיוא ךיילג ןייג טסעוו וד זַא ,(רעב ַא ןופ םורב ַא טימ סוױַא רע
 יד יו ױזַא ןשטנעמ ענייד טימ ןגײלקעװַא ךיד ייז ןלעוו ,תומשנ עשיט

 עמיטש רעקיצרַאה ַא טימ סױרַא רע טדעד סאד) ...מש ןמִלִז ,ןיינ --- .ןגילפ

 ַאד טסקַאװ סָאװ וצ ...!םורַא ןֹוא םורַא ייג ,(עלעבייט קידנקרָאװ ַא ןופ-
 -עג זיא ריא טניימ סָאװ ןוא --- סָאריּפַאּפ ןפיוא רע טזייוי --- ?םיוב ַא

 טָא ...ׁשֵא לנרעב א + ןביִלְברַאפ זיא ןיז עשיטניה יד ןופ --- ?ףוס רעד ןעוו
 |  עינעטַארטס טסייה סָאד

 ןציזנייא טנעקעג טינ טָאה רע .קידלודעגמו א ןרָאוװעג זיא ןועמש
 ,וילַא רעד ןיא ןענַאמייר טימ סױרַא רע זיא וצ-טכַאנרַאפ .טרָא ןייא ףיוא
 ןבָאה סע .טייל-רעטילימ רעטרעדנוה טריצַאּפש ןבָאה רעמייב יד .ןְשיווצ

 -ךָאפ ןוא סעדַאגירב .יילרעילכ ןופ ןרידנומ עקיברַאפ-ןדישרַאפ טרירעמיש

 -רוא ףיוא ןרענַאיצילימ .ןכַארּפש רעקילדנעצ טרעהעג טָאה ןעמ .טעיצַאמ

 ןייק ןענופעג טינ ןוא טקילײװגנַאלעג ךיז ,טּפעלשענמורַא ךיז ןבָאה ביול;

 טימ טלייאעג ךיז ןבָאה ןשטנעמדָארויב .טייקיאור רעקימודַא רעד ןיא טרָא

 ןופ ןטנעצסעלַאװנָאקער ןעגנַאגעגמורַא ןענייז סע ,םירָא ןרעטנוא םעקעט

 עיסימָאק רעשיניצידעמ ַא וצ טלעטשעגוצ ָאד ךיז ןבָאה סָאוו ,,ןלָאטיּפש |

 טָאה ןעמ סָאװ .,עקיליוויירפ ענעמוקענ-שירפ .טנָארּפ םוצ ןייגּפָא ןרַאפ!

 ןקילב עטפַאנרַאפ טימ טקוקעג ןבָאה ,ךעלטעטש עקימורַא ןיא טלושעגסיוא

 .םורַא םעד ןעוועג ספות טינ ןוא "ענירג, ןופ

 טָאה רעכיז .ןיירַא רעמינּפ יד ןיא ןשטנעמ יד טקוקעג טָאה ןועטש

 -יּפש ןעגנַאגעגכרוד ייז ןענייז עלַא טעמכ .!ן'תור ןפָארטעג ייז ןופ רענייא

 רעטרעקַאלּפעצ רעד ןטימניא .ןלעטש- ךיז ;עמ ןעק ?רעוװ רעבָא ...ןלָאט |
 ?סךיימ ַא ףיוא ןנערפכָאנ ךיז ןוא ןסַאג רעטעסַאבלַא ףיוא עיצולָאװער

 :ןניוא ענייז ןיִא טצילבעגפיוא גנונעפָאה ןופ ןייש ַא טָאה לָאמַאטימ-

 ןסעזעג זיא סָאװ ,ןַאמ א ףיוא ןזיוועגנָא דע .טָאה -- ,רָאנ עז ---
 ? ןַאמגרעב טינ זיאיס -- קנַאב ַא ףיוא ןיילַא

 -לַא ןיא עדַארג זיא רע זַא ,ןלייצרעד וצ ריד ןסעגרַאפ בָאהיכ !ָאי = =
 ..זיא רע ...עטעסַאב

 דולימ) םוצ טעמכ טפיול ,לענש טייג רע .ףוס יב טינ טרעה ןועמש
 טניז ;ֿפָאק םענעזָאלענּפָארַא ןַא טימ ,רעטכַארטרַאפ ַא טציז סָאװ ,רענַאיצ
 ,קרַאּפ ןטרעגַאלַאב ןופ סעציילּפ יד ףיוא בפעלשעגסױרא ןַאד םיא טָאה רע
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 טָאה רע .לָאטיּפש רעדירדַאמ ןיא טונימ עכעלטע רָאנ ןעזעג םיא רע טָאה

 ? ץתור ןעזענ ואוו-ץיגרע רע טָאה רשפא .טסייהעג גנַאל רעכיז ךיז

 ןיא םיא טנערב סָאװ ,ענַארפ יד טינ רע טלעטש לענש יױזַא רעבָא

 ןיא ,רענעמ עטניורברַאפ ייווצ יד ןוא םורָא םיא טּפַאכ ןַאמגרעב .זדלַאה

 ןשוק ןוא סַאנ ןטימניא עלייוו עגנַאל א ןעייטש ,ןרידנומ ענענַארטענּפָא

 קעלפ ןכעלטיור ַא טָאה רבח ןייז זַא ,ןועמש טקרעמַאב טציא טשרע .ךיז

 ,םינּפ ןפיוא

 ? ָאּפמַאק לעד ַאסַאק ןיא טססנעדעג ---

 ? ןעזעג טינ ךיז ןעמ טָאה גנַאֿל יו --

 יוװ םעדכָאנ :געוװ ןייא רַאפ טסייצרעד ןוא ןסיוו ץֿלַא ליוו ןַאמגרעב

 םישדח עכעלטע רע זיא ,קנַאט ןרעטניה ןופ טעװעטַארעג םיא טָאה ןועמש

 זיב ׁשוַא טקישעג םיא טָאה ןעמ .,ןלָאטיּפש ענעדישרַאפ ןיא ןגעלענּפָא

 טקעלפרַאפ ןבילבעג םיא זיא םינּפ סָאד .םי םייב םורד ןיא סָאװ ,איצרומ

 שטָאכ טנָארפ םוצ קעװַא רעדיוװ רע זיא ןַאד ,רעפרַאוו-ןעמַאלּפ םענעי ןופ

 ןיא ןבילבעג םיא זיא רעטילּפש א :ןרָאװעג טינ רע זיא טנוזעג ןצנאנניא

 -ענ טעדנואוורַאפ לָאמַארעדיװ זיא רע ,םורַא טרָאד טרעדנַאװ ןוא ּפָאק

 | | ,טכייל רעבָא ,ןרָאװ
 ? ןלָאטיּפש ערערעמ ןיא ןנעלעג סע טסייה טסיב ---

 ןופ טקישעג ךימ ןעמ טָאה ,קיגיוז ָאד ןענייז ןטסילַאיצעּפס ,ָאי --

 ,ןכַאמ טינ ייז ןופ רענייק ןעק ּפָאק ןיא עיצַארעּפָא יד רעבָא .טדָא וצ טרָא

 ןעמ ...רעטסעװש-ןקנַארק ַא ,לדיימ .א ןפָארטעג רשפא טסָאה ---

 ,עטרבח זיימ זיא'ס ...תוד יז טפור

 ןופ ,ןעמוקעג זיא יז ןעוו ,סיוא טעז יז יו ךָאנ ךיז טנערפ .ןַאמגרעב

 טנָאקעג טינ םענייק טעמכ טָאה רע .ןפָארטעג טינ יז טָאה רע ,ןיינ .ןענַאװ

 םוצ קעװַא רע זיא ,ןרָאװעג טנוזעג זיא רע יו ךיילג לי ,ןֿפָאטיּפש יד ןיא

 | | ,טנָארפ

 4 ביולרוא ?עטעסַאבלַא ןיא וטסוט סָאװ ןואי ---

 טכַאמעג ךימ ייז ןבָאה ,"ןשטייד , יד ייב ןעוועג ןיב דיא .,ןיינ --

 ..עיניל, רעד ןיא ןייג ?ליוװ ךיא רעבָא .בַאטש םייב "עידרַאוװנ, א רַאפ

 ןשיווצ ןייז ךיז טליוו יו ייס .עדַאגירב רעטייווצ ַא ןיא ןייגרעביא ?יוו'כ

 ןייק ןראפ ףיוא ביולרוא ןבעגעג רימ ןעמ טָאה ָאד רעבָא ...הרבח ענענייא

 ןיימ  .רעטילּפש םעד ןעמענסיורא ןענעק טרָאד רשפא ט'עמ ;ךיירקנַארּפ

 . טימ ןעז וצ ךיז ידכ ,זירַאּפ ןייק ןליוּפ ןופ ןרָאפוצ ?עיצעּפס טמוק יורפ

 : .טעדנואוורַאפ ןיב ךיא זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה יז ,רימ
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 טימ ןועמש .ןטעטילַאמרָאפ ןקיריילרעד רעדַאק ןיא קעװַא זיא רע
 | ,"ָאלוקריס , ןיא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ןענַאמייר

 ,ןועמש טקרעמַאב טָאה -- גנוצ רעד טימ ?סיבַא טרעטנָאלּפ רע --
 - ףעטילּפש ןופ טמוק סע זא ,ךיז טכַאד -- ןײלַא ןבילבעג ןענייז ייז ןעוו

 ,סױרַא טינ טדער ןוא ןצרַאה ןפיוא סעּפע טגָארט רע ,ןייג ---

 א א צ

 .ףױא .?ָאלוקריס , ןיא ןסעזעג רעדיװ ייז ןענייז טנווָא ביױהנָא
 -נגייוש א ,טצעזעג ךיז ןוא "רעדַאק ,, ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ןַאמגרעב ;

 .םלוע רעד ןוא ַאקשירג ןיירַא זיא רעטעּפש ?סיב ַא .לשיט םייב  ,רעקיד
 ,ןעגנולדנאהרעטנוא -ענייז ןגעוו ןגערפוצסיוא םיא ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה

 --- טלייצרעד רע טָאה -- !ָאטינ זיא עטַאט ןייק זַא ,דער ,ייג ---
 סע זַא רעבָא ,םיבלכ יד יו סָארויב יד ןיא .ןדיי ןציז ,ךיז טכַאד ױזַא
 רעייטשרָאפ א זיא רעד :עדי אלכ ךיז ייז ןכַאמ ןינע ןשידיי ַא וצ טמוק
 ... ןזיוצנַארפ ןופ רֶאג רעטירד א ןוא ;שטייד ןופ רענעי ,ןקַאלָאּפ ןופ

 -עג ןדיי ןבָאה ָאד זא ,ןסיוו טינ רענייק וליּפַא טעוװ גירק ןכָאנ --
 טרָאװ סָאד ןוא --- שיט םייב טסַאג רעיינ א ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- טפמעק

 .שיטַאּפמיס רעייז טשינ רעינַאּפש יד ייב טננילק ?ָאידוכ,, |
 טָאה עיציזיווקניא יד סָאװ ,סעדנעגעל יד ךָאנ ןבעל עינַאּפש ןיא --

 גנַאל ןופ ןיוש ָאד ןענייז ןדיי עקידעבעל ןייק ,ןדיי ןגעוו טיירּפשרַאפ
 .ןַאמייר ןרעלקרעד בו עגנא טָאה -- !ָאטינ

 -נַאל ןרעהוצסיוא ףיוא ,קידלודענמוא וצ ןעוועג זיא םלוע דעד רעבָא
 :טקַאהעגרעביא םיִא טָאה ַאקשירג .סעדער עג

 ! ןעלצראווסיוא טנעקעג ייז ןעמ טלָאװ טציא רעבָא--
 --- ןועמש טנערפעג טָאה --- ?רעווש ױזַא סע זיא סָאװרַאפ ןוא --

 טָאה דניצַא רעבָא .סעדַאגירב עטשימעג ןיא טפמעקעג ןעמ טָאה תליחת
 ? ןטעטילַאנָאיצַאנ טיול ןרענַאיצילימ יד טלייטעגנייא ךָאד ןעמ

 -טינ זַא ,טנַאסערעטניא !עטַאט ןייק ָאטינ זיא'ס לייוו ?סָאװרַאפ ---
 ,ןינע םוצ שינעדנעטשרַאפ טימ ךיז ןעיצַאב ןרַאסימַאק-טילָאּפ עשידיי
 -עש ןדיי עשטייד .ןגעקַאד טנשקערַאפ ןענייז ןדיי עטרילימיסַא יד רעבָא
 ... ןדיי ןענייז ייז זַא ,ןייז וצ הדומ ָאד וליּפַא ךיִז ןעמ

 סלַא ןברַאטש שטָאכ ייז ןליוװ ,ןדיי סלַא ןבעל ךיבענ ןזומ ייז ---
 .. םייוג
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 -ויז סָאװ ,ןרענָאיצילימ עכעלטע ןסעזעג ןענייז ?שיט םייב יו ױזַא

 -ַאב ןרעטיירב ַא ןבעגעגּפָא אקשירג טָאה ,טנָארפ ןופ ןעמוקעג טשרע ןענ

 | | : טכיר

 טרעלקרעד רע טָאה -- גנולמאזראפ ַא טאהעג ןיוש ןבָאה רימ ---

 ףיוא גנוטייצ-ןרענַאיצילימ ַא ןבעגסױרַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ---

 ,ונ .ןכַארּפש ערעדנַא טכַא ףיוא עכלעזַא ןעניישרעד סע יװ ױזַא ,שידיי

 ןעניפעג טרָאד לייוו ,"רעדַאק, ןשיליוּפ ןופ רַאטערקעפ רעד ןעמוקעג זיא

 ךיוא --- ןיטעלויב ןשילױּפ ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא ,ןדִיי ןטסניימַא ךיז

 ןייק טכַארבעגסױרַא םינ טנװָא ןצנַאג םעד טָאה רַאטערקעס רעד ..,דיי ַא

 טָאה ןוא סעיצקורטסניא ןייק טַאהעג טינ טָאה רע לייוו ,ליומ ןופ טרָאװ
 יי ןײרַא בורג ןיא רעדנילב א יו רע טפערט רעמָאט טַאהעג ארומ

 ? ןעמוקעג רע ןיא סָאװרַאפ אט --

 - -ַאב רעמָאט םירָאװ !ןעמוק וצ טינ טָאהעג ארומ טָאה רע לייוו --

 דימת ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאטקַאדער רעד ,וטסעז ...?ןעמוק אי ןעמ ףרַאד

 אקוד לָאמסָאד ןיוש טָאה ,שידיי ןייק טינ טייטשרַאפ רע זא ,טכַאמעג

 -ויצ ַאזַא לייוו ,ןגעקַאד טדערעג טָאה רע ןוא ,טרָאװ סעדעי ןענַאטשרַאפ

 האנש ַא ןזָאלבפיוא ןוא ?םזילַאנָאיצַאנ, יו ןרעוו טשטייטעגסיוא ןעק גנוט

 ןענייז ןרענַאיצילימ-טנָארפ עלַא יוװ ױזַא רעבָא .ןקַאלַאּפ ןוא ןדיי ןשיווצ

 -סיױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךָאד זיא ,גנוטייצ רעשידיי א רַאפ ןעוועג טראפ

 - ןיטעלויב ַא ןבעגוצ

 ןעוו רעבָא .עטעסַאבלַא ןיא "טריזיטַאמילקַא ןועמש ךיז טָאה ױזַא

 ס'תור טַאהעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה רע ןוא געט עכעלטע קעװַא ןענייז סע

 -עגניירא טּפָא ךיז טָאה יקסרַאשזָאּפ .קיאורמוא ןרָאװעג רע זיא ,סערדַא

 ו / : םיא רַאפ טקידלושטנַא בלַאה ךיז ןוא ?ָאלוקריס , ןיא טּפַאכ

 . !געט רַאּפ ַא היוא ןרָאפעגקעװַא עדַארג זיא ןַאטיּפַאק רעד --

 ? ךיז רע טמַאזרַאפ רעמָאט ןוא --
 ? ןיינ יצ ָאי ,קעמיש ,ךימ ךָאד טסנָאק וד ,..?סָאוװ העמָאט ---

 ,ָאי ---
 םעד ןרעגנעלרַאפ ריד ןעמ עוו ןפוא לכב זַא ,ריד ךיא גָאז זיא --

 י ! ביולרוא

 !?טנָארפ םוצ ןרעקמוא רעבָא .ךיז ףרַאד ןעמ ---

 ? תמא ,ןייז זומ טייקיטכערעג רעבָא .ןעמ ףרַאד יאדווַא --

 ! טייקיטכערעג .ןייז זומ יאדווַא ---

 ?תמא ,גנַאל ןופ ךָאד ךימ טסנָאק וד .רימ ףיוא ךיז זָאלרַאפ זיא --
 . !גנַאל ןופ ךיד ךיא ןָאק יאדווא +--
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 ןסייוו ייז יצ ,חרבח יד ןגערפסיוא ןביוהעגנָא ןַאמייר טָאה לייוורעד
 רע טָאה ןטשרע םעלא םוצ .תור רעטסעווש-ןקנַארק ַא ןופ טשינ קילעּפוצ
 .ןיקילג טנאשזרעס םייב טגערפענכָאנ ךיז

 רשפא .. ?תור עכלעוו -- טכַארטרַאפ רענעי ךיז טָאה -- ?תוד --
 סע ןעמעוו ןוא ןענַאטיּפַאק טימ רָאנ טפָאלש סָאװ יד ,ןעקשָאז וטסניימ
 ? ןטַאדלָאס עשידיי טימ ןדער טינ טסַאּפ

 עטייווצ סָאד ןוא עקשֶאז טשינ ןוא תּור יז טסייה סנטשרע !ןיינ --
 ...ןדער וצ רעכיז ריא טסַאּפ ןטַאדלַאס עשידיי טימ רעבָא ,טשינ ךיא סייוו

 ,רעטסעווש-ןקנַארק יד ןפָארטעג טינ ךיוא ןבָאה הרבח ערעדנַא יד
 ,תור טסייה סָאוו
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 ןצכַא לטיּפַאק

 טײקכַאװש יד ןזיװַאב לָאמַארעדיװ טרעט סע ןכלעװ ןיא לטיּפַאק ַא

 עשידרע יד טפ טײקרטטש יד ןוט ןשטנעמ ןקידגיז ןופ

 | ןעגנוטסולג '

 טינ םיא וטסעװ טכייפ ױזַא ,דלֶאי ןייק טינ זיא עקרעמש ,ןיינ ---

 רָאנ ךיז רע טכַאמ סָאד !םינינע עכלעזַא ןיא טרפב ,ןיירַא ידָאב ןיא ןריפ

 טרעה ןוא טינרָאג טעז ,םוטש ןוא ביוט ןטשרעמולכ זיא ,עטַאװע'מת יױזַא

 יי .!ץֵּלַא רע טוט ןסיוו ,השקשינ רעבָא .טינרָאג

 . םיא טדיימ יז יאמלח ,ן'תור ףיוא ?בירַאפ ?סיבַא טָאה רע ,תמא

 רע ןעוו ,טלייצרעד ץלַא ריא ךָאד טָאה ,טייז ןייז ןופ ,רע .סיוא סנטצעל

 טַאהעג קשח ךיוא טנייה ְךַאָנ טָאה רע .ןַאטיּפעּפ ןיא טבילעג ךיז טָאה

 ןוא תורצ ענייז ריא רַאפ ןגײלסױרַא ןוא ןצרַאה ןופ ךיז ןדערוצּפָארַא

 רע זַא ןוא ןבָאה הנותח ןטימ ןרָאי יד םיא טייגרעד ַאטיּפעּפ זַא :רענעלּפ

 רעפעפ אוו "חרביוה ןכַאמ ןגרָאמירפ ןקיטכי5 ןייא ןיא ךיז טנכיילז

 עקרעמש ,חשקשינ ...טנָארפ ןפיוא רעדָא ךשח ירה יד רעטניה :טסקַאוװ
 ןוא ןייטשַאב לטעטׂש ןייז ןיוש טעוװ רע ,רעדיינש רעקילַאק ןייק טינ זיא

 !יירד טימ ערעדנַא יו ןצונ רעמ ןעגנערב דע טעוװ טנַאה ןייא טימ

 -נוזעג ןענ'בנג ךיז יז לָאז ;ךיזַא רע טגייווש ,טנייוװש תור זַא העבָא

 -ומ-וינעצוק ןייג ייז ןזָאל ,עליוו ןייז וצ ךעלנעזורעטניה יד ךרוד טייהרעט

 ריא ןעמוק טעװ סע ,השקשינ .ךעלנרעב יד רעטניה ,םי-נערב םוצ זינעצ

 . ..!זיומ עטמסרַאפ ַא יוװ ןפיולוצ ןעמוק ןיוש יז טעוו "ומוי אובי,

 וצ רע טָאה ,ןענועמש יירטעג טינ טביילב יז יאמלה ,תונעט ןייק
 .!ענעדיי עכַאװש א טרפב ןוא ,ןזייא ןופ טינ ךָאד זיא שטנעמ א .טינ ריא

 ! ןרָאי יד ןיא ןיוש זיא סָאװ ,ןַאטיּפעּפ ןופ ?שמ א ּפָארַא טמענ טָא

 -כעלסיב ךיז טָאה יז .ךיז וצ ןעמוק ןביוהעגנָא לייוורעד טָאה תור

 יִד .טְכעֶנ עטלּפענרַאפ יד ןופ גנושיורַאב .רעד ןופ טרעטכינעגסיוא זייוו
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 גָאט ןופ טכיל םייב ןוא רַאמשָאק םעד ןבירטעצ יװ ןבָאה ןשינעטכַארט
 יז טָאה גנוניוטשרעד טימ טעמכ .חֹומ ןיא טייקרָאלק ַא טליפרעד יז טָאה

 -עג טלעטשרַאפ תעל-תעמ עכעלטע זיא סָאװ ,םורַא ןבעל סָאד טכַארטַאב
 -יוזַא סָאװ וצ ןוא טעברַא עקיטכיוו ַא ָאד טוט יז :ןגיוא עריא ןופ ןרָאװ

 ,ןעקרעמש ןטלַאהרַאפ יז טָאה ירפרעדניא ןבלעז םעד ?ןרעלקניירַא ליפ
 טשרמולכ יז ןוא ,יײלַא רעד רעביא ןעגנַאנעגיײברַאפ קילייא זיא רעכלעוו
 : טקרעמַאב טינ

 ? עקרעמש ךיז טרעה סָאװ --

 ---  ךיז טלייא ןעמ ,ךָאד טסעז .טינרָאג !
 ? וטסכַאמ סָאװ ןוא ---
 -ייב טנעקעג טינ ךָאד רע טָאה ,קידנלייא טכַאמענ ךיז טָאה רע םנה

 ןָאטעג טָאש א סוֿפ ןייא ףיוא טָאה ןוא ,ןדער ןופ ערה רצי םעד ןייטש
 : ןעקנַאדעג עפיט טימ

 .שרעדנא ץינרע יו רעסעב ָאד ךיז טליפ ןעמ ?ןבַאמ ןעמ לָאז סָאוװ ---
 רע יו דילַאװניא ןרעסערג ַא ןניוא יד ראפ ָאד טָאה רענייא רעדעיַא
 עדייב ףיוא ןטריטוּפמַא ןא ךיז רַאפ ָאד טעז .,סופ ַא ףיוא עקילַאק ַא ;אפוג
 ןריולרַאפ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא .עלענעוו ַא ןיא ןריפ זומ ןעמ סָאװ ,סיפ
 םעד רעסיוא .ןדנילב ַא ןופ קיִלבנֶא ןיא טסיירט 86 ןעניפעג ןעק ,טנַאה ַא
 ןוא .טרֶא ןופ ןריר טינ ךיז ןענעק סָאװ ,עטריזילַארַאּפ ןַארַאפ ךָאנ ןענייז
 : .,לַארָאמ יד ןטלַאהענפיוא טרעוו םורַא ױזַא

 ןֹופ ןרָאװעג םלענ- זיא ןוא ,ךיז טלייא רע זַא טנַאמרעד ךיז טָאה רע
 ןליפַא ךיז טָאה ןבעל סָאד :רעטרעװ ענייז טכַארטַאב טָאה תור .טנָאזירָאה
 ןוא ןשזַאדנַאב ֹוצ טניואוועגוצ ךיז טָאה גיוא סָאד ;טריזיליבַאטס ָאד
 ָאד זיא דילַאװניא רעד :טרעדנעעג ךיז ןבָאה ןפירגַאב יד וליּפַא ;ןסּפיג
 ןלַאפעגפיוא זיא שטנעמ רעטנוזענ רעד ,גנוניישרעד עלַאמרָאנ ַא ןרָאװעג
 -ימרָא טריזינַאגרא ךיז ןבָאה טָא .ךעלנייוועגרעסיוא ןשזעגסיוא טָאה ןוא
 ןעמ ןוא ןעגנוטייצ-טנַאוװ ןענישרעד ןענייז סע .ןבולק ןוא סעיצקַאדער עק
 -ַאטיצער ןוא גנאזעג טימ ןטנוװַא ןוא ,ןרינרוט-ךאש טנדראעגנייא טָאה

 ןופ עיצַאנעלעד א ךוזַאב ַא ףיוא ןדַאלעגנייא טָאה טעטימָאק רעד .סעיצ

 -ניא ןיא טקילײטַאב טשרָאקָא ךיז ןבָאה סָאו ,רעביירש עשידנעלסיוא יד

 ,סרעננָאק-רוטסוק ןלַאנַאיצַאנרעט

 ןוא קירעיורט ןייז יז לָאז סָאװרַאפ :ןפרואוודָאפ טכַאמענ ךיז טָאה יז

 שטנעמ רעדעיו ...?ןעמעלַא ןופ רעכעלקילנמוא ןעד יז זיא ?ןנָאלשרעדינ
 יד ןריולרַאפ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ :עיצַאוטיס רעיינ רעד וצ וצ ךיז טסַאּפ
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 ןזָאל רעדָא סעלוק ףיוא ןעייג ייז --- ןריצַאּפש וצ ףיוא טינ ללכ ןרעה סיפ

 יד ןַא ךיז ןפמַארק עטעדנואוורַאפ-ןעננול עכעלרעפעג וליפַא ;ןריפ ךיז
 וצ ידכ ,ןבעל רעייז ןופ ן'העש עטצעל יד ןצונסיוא ןליוו ןוא געט עטצעל !

 ריא ןוֿפ ןסינעג טינ יז לָאז טָאװרַאפ ...!רענטרעג ענירג יד ןוא ןוז יד ןעז

 י ? טנגוי'
 טינ ןיטולחל זיא רע .ןעקרעמש ןכוזפיוא ןעגנַאגעג יז זיא קיטימכָאנ

 עטצעל יד טלייצרעד טרָא ןַא ףיוא ךיילנ טָאה ןוא רטונו םקונ ןייק ןעוועג

 : סעיינ

 ןעמ ןוא עּפורג ענענייא ןַא טריזינַאנרָא {בָאה הרבח עשידיי יד ---

 -טּפיוה רעד זיא ןייטשנַארב רעגנַאל רעד .ןע'מכילע םולש ןריטיצער טייג

 . !ּפעלכָאק
 ? ןייטשנַארב רעכלעוו ---

 ! נָאלָאעכרַא רעד ..,רענעי ,ךָאד טסייוו---

 יי ,.!!הַא --
 םיא טָאה םלוע רעד ןוא םינינע עשלהק יד ןיא ךיז טערָאּפ רע ---

 !םיא ןעמ טפור ,םיפַאקענעב ןופ ?הקה שאד ;?טיט םעיינ ַא טימ טניורקעג

 יד ןיא זיא תור יוװ ױזַא ןוא ןפערט ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז ןבָאה ייז

 םעיונעג ַא ןבענעגרעביא עקרעמש ריא טָאה ,ןעמונרַאפ ןעוועג ןטנוװַא

 -רעד ןוא ,רעביירש עשידנעלסיוא יד רַאפ םינּפ-תלבק םעד ןופ טכירַאב

 -ימעסיטנַא טקעדטנַא געוו ןייא רַאפ טָאה ןעמ יוװ ארונ השעמ ַא טלייצ

 ! םיסַאקענעב ןופ ץרַאה ןעמַאס ןיא םזיט

 -עלעד עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןעמוק טפרַאדַאב סע טסייה טָאה ----
 םיחרוא יד זַא טסואוורעד ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו ,רעביירש יד ןופ עיצַאנ

 "ימ ןסיורג א ףיוא תושרד ןטלַאה ןעיינ ייז זַא ןוא ,ןַארַאפ ןיוש ןענייז

 ,,,הלהב עכעלקערש ַא ןרָאװעג ערעשטעיוו ךָאנ ךיילג זיא ,לַאז-סע ןיא גניט

 ? לַאז-סע ןסיורג ןיא ץַאלּפ ןעד טלעפ סע --- |
 ַא ןופ יװ ןפיױלטנַא ןעמונעג טָאה ןעמ ,טרעקרַאּפ אברדַא .,ןיינ --

 ןלָאז רעביירש עשידנעלסיוא זא ,רָאנ עקַאט טלעפ םלוע ןניה םעד !הפנמ

 ,רוציקב ...תוצילמ ענייש טימ קיניישט א ןקַאה ןוא ,רסומ ןעװַארּפ םיא

 ךָאד טסנעק וד -- ןָאמַאר רעניילק רעד רָאנ ןבילברַאפ ןענייז לַאז ןיא

 | | | | | ? םיאי

 ? סופ ןייא רָאנ טָאה סָאװ רענעי ---
 ןָאמַאר רעניילק הֹעד ןבילברַאפ סע טסייה זיא !דלָאנ יו קיטכיר ---

 רעינַאּפש ייווצ יד ,טסייטשראפ .םכותב ךיא ןוא ,רעינַאפש א ךָאנ ןוא
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 -סיוא ןייק טינ יוו ייס ןעייטשרַאפ ייז ;רעטָאק םעד יו טראעג סע טָאה

 -כַאװש ַא טָאה ןָאמַאר רעניילק רעד יו ױזַא ןוא ...ןכַארּפש עשידנעל

 ,קניוו ַא ןױא עלוק ןייז טלעטשעגנקעוַא רע טָאה ,דרַאיליב ןליּפש וצ טייק

 -ךרַאיליב ןפיוא עקלָאּפ ?קיטש םענעבילבענרעביא ןייז טרַאּפשעגנָא טָאה
 ... ךעלעקייק יד ןעקסַארט ןעמונעג ךיז ןוא שיט

 ? עיצַאנעלעד 'יד ןוא ,ונ ---
 זַא ,ןעזרעד טָאה טנַאדנַאמָאק רעד !דלודענ עלייוו ַא עשז-בָאה --

 ,רעיוט םעד ייב "עידראוונ, א ַא טלעטשעגנקעװַא רע טָאה ,לָאמש טלאה עס

 ַא ןיא יו ןבילבענ זיא םלוע רעד ןוא ,ןזָאלסױרַא טינ םענייק לָאז ןעמ

 םייב ןרָאוװעג זיא ,הסיפת ןייק טינ לָאטיּפש א רעבָא ךָאד זיא ,עקטסַאּפ

 ...שטעפ ןייק ןגַיולֿפעג טינ ריש ןענייז סע ןוא "וקעציוה א רעיוט

 פיו ןוא ,עקשטַארַאנ רעד ןטימניא ןעמוקעגנָא ױזַא רימ ךיא ןיב

 -יַארקוא ַא םענייא ךיא עז ?טריסַאּפ טָאה סע סנױזַא סָאװ ,שער המ ןסיוװ

 ךיא ןוא ,ןָאטעג הבושת טָאה סָאװ ,רעײדרַאװנ-סייוו רענעזעוועג ַא ,רענ
 : ןושל ןייז ףיוא גערפ ַא םיא גנַאלרעד

 ? עקרעדורב ,ָאד ךיז טוט סָאװ ---

 -  ..סעדישז יד יאדווא --- רימ וצ הע טכַאמ --- טשינרָאג --

 "יינ ןרָאװעג תור זיא -- ?רעניַארקוא רעד דניצַא רע זיא וואו ---

 | : .קירעג
 ףיֹוא טכַאמעג ןיוש טָאה ןעמ .םיסַאקענעב ןיא ?ןייז רע לָאז ואוו --

 -ענניירַא םיא ןוא סעדער ןטלאהעג טָאה ןעמ ,טּפשמ ןכעלטנפע ןַא םיא
 םעד עקיַאלָאקינ .ןדייז-רעטלע ןייז זיב ,ןײרַא ןטאט סנטַאט ןייז ןיא טנָאז
 ןיא ןטלַאהעג טָאה ןַאמ הרבח רעד ןוא ,ןרעוו רע לָאז ומש חמי ,ןטשרע
 ַא רַאֿפ -- טרעקרַאפ ,קידלוש המשנ יד טָאג זיא רע זַא ,ן'הנעט ןייא
 ןיא ןרָאי עקילָאמַא ןופ -- ?ןעד סָאװ אלא !הרּפכ יד רָאנ רע זיא ןדיי
 לקיטש ַא ץינרע ךיז טכַאמ סע זַא :ַאזַא טייהניואוועג א ןבילברַאפ םיא
 : ןיילַא ךיז ןופ גָאז א םיא ייב ךיז טינ ,הלהב

 ָ ןטילעַארזיא יד ,הַאדחַא ---
 ץיצַאמרָאפניא ןייז טקידנערַאפ עקרעמש טָאה -- ?טסייטשרַאפ ---

 ...! ןטילעַארזיא ןרָאװעג רָאנ רימ ןענייז ןענירעד ןטימניא ---

 ןסעיינ עקיטרָא ןופ טייקכעלקריוו רעד ןיא רעדיױו תור טקניז ױזַא = |
 .טנַאה רעלופ א טימ רעטנוא ריא טנַארט עקרעמש סָאװ ,ן'תוליכר ןוא
 -אשזד ןופ פא טינ יז טסייר חביבס רעלַאער רעד ןופ רעפסָאמטַא יד רעבָא

 טרעוו גנואיצַאב ריא ,םיא ןצ ךיז טרעטנענרעד יז ,טרעקרַאפ -- ןענ

 װ
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 ,ןעקנַאדעג עקיטסנעּפשענ ןוא ןעגנומעה יד ז ןופ ךיז טיירפַאב יז ,רעטושּפ

 ,רעטסעדנימ רעד ייב טרעטשענ יז ןוא טכיוטענפיוא טציא זיב ןבָאה סָאװ

 | .ןַאמ ןקיזָאד ןטימ גנורירַאב רעכעלרעּפרעק

 -מוא דניצַא טסינעג יז זא ,רענעזָאלעגוצ טרעוו יז זא ,טריּפש ןָאשזד

 יז ךָאנ ליוו ןוא קיאור טביילב רע .גנורירַאב עקידנטעלנ ןייז טרעטשענ

 ןצנַאנ ןפיוא טיפ יז ,גנונערפיוא רעקידנרעיוד ,רעליטש א ןיא ןקידירֿפַאב

 טמיוצעגמוא .ןּפיל עקידנקעל ,עקיד ןוא רענניפ ענעקורט ענייז רעּפרעק

 עגנַאל טניל ןוא זַאטסקע ןכעלטבעפשעג ןופ ?לּפענ ןיא ןיירַא יז טבעווש

 -ענוצ טלָאװ יז יוװ ,ןגיוא ענעסָאלשעג ןוא ליומ טנפעעצ ַא טימ ןטונימ

 -ביימש יד רָאנ .םישוח עריא ןופ גנונַאּפש רעקידנגייטש רעד וצ טכרָאה

 .םִיוא טקירד ,םינּפ ריא טכירעגמוא טשטיינקעצ סָאװ ,עסַאמירג עקידנעל

 ,םונעג ןקידקיטייוו ַא

 ןיא .טולב םארטש רעד ףיוא טזיורב סע יוװ ,יז טליפרעד דלַאב רעבָא

 חוכב טינ טפַארק םוש ןייק טעוז דלַאב זַא ,טנַא יז ןוא ;רעדילג סנָאשזד

 טדיישעצ סָאװ ,ץינערג עטצעל יד ןטערטרעביא ןופ ןטלַאהוצּפָא םיא ןייז

 יז טנרָאװ קנַאדעג ןרעטכינ ַא ןופ רעמיש ַא .ןריא ןופ רעּפרעק ןייז ךָאנ

 -ױטַאב רעגנַאפ רעד ןופ לּפַאצ ַא טימ ףיוא ךיז טּפאכ יז ןוא .גנולצולפ

 ןטציוװשרַאפ ןייז יז טעלנ ןַאד .ּפָא טכייל םיא טסיוטש טנַאה ריא .ננוב

 יב ..הליחמ ןטעב ןגיוא עטנפעעצ עריא ןוא ןרעטש

 ,יז םגה ,ץינערג עטצעל עקיזָאד יד ןטיירשוצרעביא ארומ טָאה יז

 -יצַאב עקיד'בגַא-ךרד טַאהעג לָאמ ערערעמ טייהנעגנַאנרַאפ רעד ןיא טָאה

 לָאמסָאד זַא ,רָאפ ריא טמוק סע .רענעמ עקילעפוצ טעמב טימ ןעגנוא

 ןופ דיײשַאב םעד יז טכוז ,זיילַא ,טכַאנַאב :קידנרידיצעד ןעוועג ייז ןטלָאװ

 טקַא רעכעלטכעלשעג רעד טָאה רעקלעפ עטלַא יד ייב :רעטיצ ןקיזָאד םעד

 -ערעצ ,עזעינילער רעדָא עכעלטַאטש ,עקיטייז זיא טינ עכלעוו ןָא ,אפוג
 יד ייב .טקַא-הנותח ןשידירוי ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג סעינָאמ

 --בעה טנרעלעג ריא טָאה סָאװ ,רבח-טננוי רענעי .ךיוא ןדיי עקילָאטַא

 .ןוא ףטש טימ ךיילנוצ ,טָאה האיב זַא ,טריטיצ לָאמַא ריא טָאה ,שיאער
 יורֿפ יד טריפעגרעבירַא חינק א יװ ױזַא ןוא ,ןינק א יוװ טנידעג ,ףסכ

 ,תובישח יד ןוא טּפַארק יד ןריולרַאפ רע טָאה טנייח .ןַאמ ןופ ,תושר ןיא

 רעבָא ,לטימ-ןגינעגרַאפ ַא יוװ רָאנ טצונַאב לָאמליײט םיא טָאה ןיילַא יז

 ַא ןֹופ גנוסילשּפָא ןַא וו ,םויח דע ןשטנעמ םיא ןדניפמע ןלַאפ ךס ַא ןיא

 -עג ןוא ןבעלנעמַאזוצ ןופ גָאזוצ רעקיטייזנגעק סלַא ,ךַאמּפָא ןעמייהעג
 | | | ,טפַאשיירט
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 ?עילָאר עקיטייצרַאפ ַאזַא טליּפשעג ןענַאשזד ךיז ןבענּפָא סָאד טלָאװ
 יו ,תושר ןייז ןיא ןלַאפעגניירַא טלָאװ יז זַא ,ארומ יז טָאה ןפוא לבב
 ןווא .קידנעייגייבראפ ןעוועג טינ סע טלָאװ לָאמסָאד .סנועמש ןיא לָאמַא
 : ,ןדיימרַאפ סע ליוװ יז

 טינ רעבירעד ?יוװ רע ןוא .ליפעג עבלעז סָאד טָאה ןָאשזד ךיוא
 ןשיווצ ןרעוו ןסָאלשעג טינ טעװ דנוב רעקיזָאד רעד רעדייא ,ןרָאפקעװַא
 -עמא ןייק םיא טימ ןרָאפטימ ! המחלמ רעד ךָאנ טעװ יז זא ,טפָאה רע .ייז
 רע ןעוו טסייוו רעוו ןוא ,גירק ךָאד זיא'ס ןבי ַא ןבָאה ?יוו רע .עקיר
 ןענעגעגַאב ץלַא ךָאנ טעװ יז ןעמעוו ןוא ..,!?ואוו ?ןפערט רעדיוװ יז טעוו
 : , ...? טייצ רעד רַאפ

 ,רעמ טינ טבעל רע זַא ,טניימ רע ?רעטנַאקַאבמוא רעד ,רענעי ןוא
 -נייק ןיוש יז .טעוו ןַאד ..,?ןרעו טעגרהעג ךיוא ןיילַא רע טעוו רשפא ןוא
 ,קיבייא טעוװ רע זַא ,םיא ךיז טכַאד סע ןוא !ענייז ןייז טינ סָאמנייק-לָאמ
 רעד ןופ קעװַא זיא רע יאמלח ,סורדרַאפ ַא ןליפ ,טלעוו רענעי ףיוא וליפַא
 ןוא ,ביל םיֹא טָאה יז זא ,טסייוו רע .טַאהעג טינ רעירּפַא יז ןוא טלעוו
 יז טָאה רע .טפַארק טימ ןעמענ וצ יז ,ךיז ייב ןילעוּפ טינ ךָאד ןעק רע
 .,ֿפַאטורב ןייז קילבנניוא ןייא שטָאכ ןענעק םוצ ףיוא ביל ליפוצ

 טייג רע ,ןימרעט ןייז דלַאב ךיז טקידנע טא .געט יד ןפיול לייוורעד
 ,טנוזעג ןצנַאגניא ןיֹוש זיא רע .גנורעגנעלרַאפ ַא טעב ןוא רעטקָאד םוצ
 -בישענ ןייז ןופ ,םיסַאקענעב ץנַאג יו ,טסייוו רעטקָאד רעגנוי רעד רעבָא -

 .געט ףניפ ךָאנ םיא טביירשרַאפ ןוא גנונערפיוא ןייז טקרעמַאב ,עט
 ףע טליטש --- !ביולרוא א ךָאנ ןבעלרעד טעוו רע יצ ,טסייוו רעוו ---

 ,ןמיוועג ןשירעטילימ-שיניצירעמ ןייז

 -רַאפ טעוו רע .טנַאה יד םיא ןָאשזד טקירד --- !רבח קנַאד ַא --
 .. קעװַא דלַאב טראפ רע זא ,ןעניימ יז לָאז !ןתור רַאפ ןינע םעד ןנייוװש

 א ןבעגעגנָא טָאה רע .ןתור וצ ךעלנעט-גָאט עקרעמש טמוק לייוורעד
 טגָאז -- ?ןציזסיוא ָאד רע טעװ סָאװ ,טנָארּפ םֹוצ ןרעקוצמוא ךיז שטיב
 טייטשרַאפ רע ,לשמל ,טנעדנעטניא ןַא ,ןרעוו סעּפע רע טעוו טרָאד .--- רע
 ,ןבָאה טינ וצרעד ןעמ ףרַאד טנעה ייווצ ןייק ןוא הכאלמ רעד ףיוא טוג ךיז

 ףעבָא טנָאז יז ,ןינע ןיא טשימרַאפ זיא ַאטיּפעּפ זַא ,טייטשרַאפ תור |
 טלייצרעד בנא ךרד .עביל ןגעוו ןדער וצ סיוא דניצַא ןדיימ עדייב ,טינרָאנ
 : ןסעיינ ערעדנַא עלַא עקרעמש

 ןופ להקה-שאר רעד ןרעוו ןיוש ליוװ ?גָאלָאעכרַא רעד , ןייטשנַארב
 - ! םייוג יד ןופ יוו ןדיי יד ןופ ,םיסַאקענעב ץנַאג

 ופ יסָאװ --
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 ַא קיטנוז ןקיטנייה ןענעדרָאניײא לָאז ןעמ ,טניילעגרַאפ טָאה רע --

 ןטעוװעג ןוא ןעמיווש ןופ ןטסעמרַאפ ןעמוקרָאפ ןלעוו סע :בוט-םוי ןסיורג

 .טנווַא ןױא גניטימ רעסיורג ַא ןוא .ןעגנירּפש ןוא ןפיול ןופ

 !? םיסַאקענעב ןיא ןטעווטנ-םיווש ?ענושמ טסיב --

 ךיז לָאז סע יבא ,טכער ץלַא זיא ןענײטשנָארב ייב ?טיג סָאװרַאפ---

 ,גנואיצרעד עשיטילָאּפ ַא זיא'ס זַא ,טלַאה רע .טפַאשלעזעג רעד ןיא ןרעדור

 | ,לַארָאמ יד טביוה סָאװ

 ? גניטימ רעד זיא סָאװ ןנעוו ןוא ---

 .המחלמ ןגעק עדנַאגַאּפָארּפ ---

 : ? המחלמ רעכלעוו ןגעק

 ץנַאג א !המחלמ ןנעק ױזַא םתס !טיִנ סייוו ךיא ?רעכלעוו ןגעק ---

 ץרַאה סָאד םיא טזָאל ,גירק ןגעק עדנַאנַאּפָארּפ טכַאמעג רע טָאה ןבעל

 ... רעמוז ןקיטנייה ןזָאלוצסיוא טינ

 ןטסעמרַאפ יד טימ לַאװיטסעפ רעד ןעמוקעגרַאפ עקַאט זיא קיטנוז

 עלַא ןופ עדַאליפעד א טימ סע ךיז טָאה ןביוהעגנָא ,ןפיול ןוא ןעמיווש ןופ

 .רושזיד סַאהעג טָאה סָאװ ,תור .שארב רעטסעקרָא ןַא טימ ,רעמענלייטנָא

 -רֶא רעד .םלוע ןקידנרישרַאמ ןפיוא רעטסנעפ ןכרוד טקוקעג טָאה ,גָאטַאב

 ןיא טנַאּפשעג טָאה ןײטשנָארב ,קיזומ-שרַאמ א ט?יּפשעג טָאה רעטסעק

 ןשיװצ טלקַאװעג ךיז טָאה רע .סרעטיימורט יד רעטניה:ךיילג ,ץיּפש רעד

 טָאה ייז רעטניה .דיירפ ןופ טלַארטשעג טָאה םינּפ ןייז רעבָא ,סעלוק ייווצ

 "רַאֿפ טנעה טימ ןדילַאװניא ןוא ןטנעצסעלַאװנָאקער ןופ חנחמ ַא טרישרַאמ

 ענעדנובעגמורא ןוא סמירַא עטעװעסּפינרַאפ ,סעילטעּפ ףיוא ענעגנאה

 ךיז ןבָאה ערעדנַא ,סופ ןייא ףיוא ןעגנורּפשעגרעטנוא ןענייז ךס ַא ,ּפעק

 .ןעינק עטרישזַאדנַאב טּפעלשעגכָאנ ןוא סנקעטש ףיוא טרַאּפשעגנָא

 טלָאװ תור ןעוו ןוא סעקיד'מיואמ סעּפע ןעוועג זיא דליב םעד ןיא

 "א ןעוועג יז טלָאװ ,הטוש ןטסנרע ןַא רַאפ ןענײטשנָארב ןטלַאהעג טינ

 רעד .ןַאלּפ ןשינָאלוװייט א טרעלקעגסיוא ענשימוא טָאה רע זַא ,טגייצרעב

 ,קנַארעג ןכרוד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ ךָאנ זיא קורדנייא רעקידנרעטישרעד

 םַאזנייא ,ןיילַא ןביילב ָאד טעוו יז .קעװַא ןָאשזד טרָאפ סנגרָאמוצ זַא

 -עצ ױזַא ךיוא זיא ןבעל ריא ןוא .סנכעל ענעסירעגרעביא עלַא יד ןשיווצ

 ןופ ענייא ,לַאפוצ ַא ןביילב טעוו רע ,ןײנקעװַא טעוװ ןָאשזד ...טעשטעילאק

 ןסיירעביא ןעק יז ,ןרעדנע ךָאנ סע יז ןעק טנייה .ןשינענענַאב רעטנזיוט

 ! טעּפש וצ ןייז טעוו ןנרָאמ --- טײקמַאזנייא יד

 סָאװ ,עטעדנואוורַאפ ןוא עקנַארק עלַא יד טימ ןדנובעג ךיז טליפ יז

 טָאה יז ןוא ייז טדניברַאפ לרונ רעמַאזניימעג ַא .לטעטש סָאד ךרוד ןעייג
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 טפלעה יז עכלעוו ,טגעלפ יז סָאװ ,ַײז ןופ םענייא ןדעי ,ביל ןליפַא ייז
 יד .ןופ קיטייוו .ןופ רערט ַא ּפֶא טשיװ יז ןעמעוו ,טונימ רערעווש :ַא ןיא
 ,ןרעטש ףופ סייווש ןטלַאק ַא ןוא ןגיוא

 טסקַאװ ןָאשזד ןוא .ייז טימ רָאנ ןביילב וצ ארומ יז טָאה דניצַא רעבָא
 זיא סָאװ-,ןבעל ץנאנ א ןופ ,טנוזעג ןופ ,הרובנ ןופ לָאבמיס ַא יו סיוא
 -שטשוטמ א יו רָאנ ןבילברַאפ זיא ןוא ,ןרָאװעג טייוו ױזַא טייצ רעד .רַאפ
 : ,ןורכז ריא ןיא םינּפ רעקיד

 ,טנווָא רעטצעל רעד ;ךיז טרעטנענרעד טנווֶא רעד ?ןָאט יז לָאז סָאװ
 ..?ןעמוק טעוװ ןועמׂש ןוא סנ ַא ןריסַאּפ טעוו רשפא !ָאטינ ךיא גנוטער ןייק
 .. םינ ןיוש רע טבעל רשפא ןוא ,..!טייוו רעייז ץינרע זיא רע ןייג

 . רעד ךָאנ ,טָאה יז תעב טרעטַאמענ יז ןבָאה ןעקנַאדעג עקיזָאד יד !
 ןבָאה ייז ןוא .טכַאנ רעד ןופ ןלַאפוצ ןפיוא טרַאוװעג קידלודענמוא .,טעברַא
 -עג ידימת יֹוו רעגנעל ךיז טָאה יז תעשב ,חומ ריא ןיא טרעטנַאלּפעג ךיז
 יפָארַא ידכ ,לָאמַאכָאנ ןוא רעדיוו טפייזעג .ךיז ,רעסַאװ ןסייה ןיא - ןשַאוװ
 ,תֹואופר ינימ לכ ןוא לָאזיל ,לָאברַאק ןופ חיר םעד טיוה ריֹא ןופ ןביירוצ
 ,ֿפדיילק ענייש סָאד עקזילַאװ ןופ טכוזעגסיוא טָאה יז ןעוו ,רעטעּפש ןוא
 .זירַאּפ ןיא טלענ טנידרַאפ-טשרע היא ראפ ןעיינ טזָאלעג טָאה יז סָאװ
 טָאה עקרעדיינש יד ,ןיינ --- ?לדיילק ןקיזָאד ןיא ןעזענ יז ןועמש טָאה)
 ( .,,.רָאפּפֶא ןייז .רַאפ ןכַאמ וצ קיטרַאפ סע ןזיוװאב טינ

 -יַצ ןיא ןציזנייא טנעקעג טינ טָאה יז רעבָא ,ירפ ןעוועג ךָאנ זיאס =
 -עגמורַא ןבָאה ײלַא רעד רעביא ,ןסע-טנווא ןופ העש יד ןעוועג זיא'ס .רעמ
 ,ךעלייק רעטיור ,רעקידנעילג ַא ,ןוז יד .ןשטנעמ עטלָצנײארַאּפ טעקנַאלב
 ךיז ןבָאה ןעלגיה יד ןופ סנסופוצ .גרעב עטייוו רעטניה טצעזעג ךיז טָאה
 זדנוצענ ןבָאה ןלַארטש עטצעל יד ,ןטָאש-בלַאה ןיא טעלוטעג רעמייב יד
 עקידנענערב יו ןעזעגסיווא ןבָאה יז ,ןסירּפיצ עקנַאלש יד ןופ ןציּפש יד
 ,וילֵא רעד ןיא ןעזעגסיוא ייז ןבָאה ױזַא ,ןטכַאנוצ-קיטיירפ ! ןיא טביל
 -עקידורג יד ןוא ןטרָאנ-ןימסַאשז םעד ןשיווצ ,ץוביק ןוֿפ גנַאגניירַא םייב
 :עט-ןיסמח ןיא ןוא ןעוועג טרָאד יז ןענייז רעגניי רָאנ .רעדלעפ עצרַאװש
 ןיא ןענישרעד טרָאד ןופ זיא ןועמש .ביוטש ןופ סייוו ןעוועג יז ןענייז
 -נייא,.ּפמוז- הרבכ ןיא טעברַא רעד ןופ ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ?;ןטכַאנרַאּפ יד
 -ןַאפ טָאה סָאװ ,עטנעמ עשירפ טעקוב ַא ַא טכַארבעג הוא רע טָאה לָאמ
 טיירדראפ ןוא ףיוא טכיוט 'חיר רעד .טרוכישרַאפ ןוא םעטָא םעד ןגָאלש
 רעגַאל םֹוצ חרבח יד ןעיצ ןטייז עלַא ןופ זַא ,ריא ךיז טכַאד סע .ּפָאק םעד
 ןופ ,הדע-תעבג ןוא .רענטרעגנייוו יד ןופ :סעקטַאלַאּפ עקידנעלקַאװ יד ןופ
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 טעברַא-ןָאטעב רעד ז ןוא הינוערז ןיא םיסדרּפ יד ןופ ,ּפמוז ןיא ןלַאנַאק יד

 .. הנח-סדרּפ ןיא

 ,םנטָאש עננַאֿ ןפרָאװעג ןבָאה סעמלַאּפ יד ,ןעגנַאגרַאפ זיא ןוז יד

 -ָאמ' רעייז ןיא טשימעגניירַא ךיז ןוא ,סעילַאװב עקידנפיּפש .יד ףיוא ןיב

 ירַאפ רעד -:רעהפיואו א טרזחענרעביא טָאה סָאװ ,גנַאז"גניז םענַאטָאנ

 יי ןעניגַאב רעד זיא רענעש ךָאנ רעבָא ,ןייש זיא טכַאנ

 -ניא טימ לופ ןעוועג ןיוש זיא לאז רעד .גניטימ םוצ קעװַא זיא יז |

 -עג רעצימע .טָאה ענעצעס רעד ףיוא ,ןטנעצסעלַאוונָאקער ןוא ןדילַאװ

 -רָאמוצ ןבָאה ךס א עכלעוו ןופ ,ןשטנעמ רַאפ ,גירק ןנעק עדער ַא ןטלאה

 טינ .טָאה .רענייק טעמב .רעדלעפ-טכַאלש יד וצ ןרעקמוא ךיז טפראדעג סנג

 ןענורעגּפָארַא ןבָאה רעמינּפ עֶלַא ןופ ןוא סייה ןעוועג זיא'ס .טרעהעגוצ

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ-ספרָאד עשינַאּפש יד .סייווש סנּפָארט עקיד

 -עג ןוא טקיליײװגנַאלעג ךיז ןבָאה ,קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא טצופענסיוא

 םענעּפָא ןַא טימ טלמירדעג ענייא טָאה ?קניוו ַא ןיא ,לוק ןפיוא טצינעג

 .ןתח ןטעדנואוורַאפ ריא ןופ םיִרָא ןפיוא טרַאּפשעגנָא ,ליומ

 ,ןענָאשזד ןעזרעד יז טָאה ןטייוו ןופ .ןציזנייא טנעקעג טינ טָאה תור

 -עג ןעזעגסיוא טָאה רע .קילב ןטיירטשעצ א טימ טקוקעג טָאה רעכלעוו

 -עגפיוא ךיז טָאה יז ...!ןײגקעװַא יז טעוװ רעסעב ,ןיינ .קיטכעמ ןוא טנוז

 :ןבילבעג ןייטש יז זיא לעווש ןפיוא ,ריט רעד וצ טזײרּפשעג ןוא ןביוה

 עטקידיילעגסיוא יד ןיא ןָאט יז טעוװ סָאװ ?ןייג דניצא יז לָאז ןיהואוו

 ? עליוו רעד ןופ ?רעמיצ םענעשַאלעגסיוא ןיא ?ףרָאד ןופ ןסַאנ

 .ןוא ריא ןיא טצילבעגפיוא סולשַאב רעטסעפ א טָאה לָאמאטימ ןוא

 ,ןייזטסואווַאב ןופ ןדנַאטשרעדיװ עלַא ןעוועג רבונ קילבנגיוא ןייא ןיא

 -בַאבָאַאב ריגיינ טימ טלָאװ יז יוו ,טלקנעווקעג עלייוו ַא ךָאנ ךיז טָאה יז

 ַא ,םיירדעגמוא ךיז יז טָאה ןַאד .ףמַאק ןכעלרעניא םענעגייא ריא טעט

 .םעד טליפעגנָא טָאה סָאװ ,עסַאמ רעד ךרוד טירט עלענש טימ ןָאטעג ראש

 רַאפ ןָאטעג יצ ַא םיא רעטרעוו ןָא ןוא ןענַאשזד וצ ןעגנַאנעגוצ ןיוא ,לַאז

 ,טנַאה רעד

 -טע .גניטימ םעד ןזָאלרַאפ ןבָאה ייז ןוא ןעגנַאנעגכָאנ ריא זיא רע

 ַא טָאה עקרעמש .טקוקעגכָאנ ייז ןוא טיירדענמוא ךיז ןבָאה ּפעק עכעל

 ןָאטעג םורב ַא ליטש טָאה ןוא טנַאה רעטנוזעג רעד טימ ןָאטעג ךַאמ

 : ךיז רַאפ

 .:והול כאי  רורמ ןוא תוצמ !ַא-ונ ---
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 טָאה גנונַאּפש רעגנַאל-ןכָאװ רעד ךָאנ ,קידלודעגמוא ןעוועג יז זיא טציא .רעפטנע ןייק ןעמוקַאב טינ ןוא ענַארפ ַא ןָאטעג םורב ַא טָאה ,רעטרעד -נואוורַאפ א טגלָאפעגכָאנ יז טָאה ןָאשזד .ןבָאה וצ הטרח טָאהעג ארומ טָאװ יז יוז ,טעמכ ןּפָאלעג ,קילייא ןעגנַאגעג תור זיא ןסיורד ןיא
 ןיילַא ןביילב ןלעוו ייז ןעוו ,טונימ רעד ףיוא ןטרַאװרעד טנעקעג טינ ךיז יז
 : | ,דלעפ ןיא ךיז טימ

 דיירפ ַא .ןעקנַאדעג עלַא ,ןגָארטעצ ןוא ןבירעצ טָאה ןעגנַאלרַאפ ןופ עילַאוװכ יד רעבָא .ןענועמש ןגעװ ןָאטעג טכַארט ַא ךָאנ יז טָאה עלייוו ַא
 . חציחמ יד טרעטשעצ ךעלדנע טָאה יז סָאװ רַאפרעד ,ןסקַאװעג ריא ןיא ןיא
 ןסיברַאפ ןבילבעג ןענייז ןּפיל עריא .ןַאמ ןטרעגַאב םעד ןוא ךיז ןשיווצ
 -עגסיורא ךיז טָאה סע .ןעוו טשרע טנפעעג ךיז ןבָאה ייז .קיטייוו ןיא יו
 רעפיט ,השוב רענעטלַאהַאב ןופ :גנוזיילרעד ןופ יירשעג ַא ייז ןופ ןסיר
 ,רעדילג עלַא ןופ ?בוי ןקיד'הזח-םלוע ןוא גנוקיצנע

: 



 - ןצניינ לטיּפַאק

 ריציפָא ןַא ןייז ףרַאד שטנעמ ַא זַא ,טסילשַאב דניקסיז

 : עיסימ א ןעמוקַאב ףוס לכ ףוס דניקסיז ןטָאה ?ירּפַא ףוס

 .רעלונער ןעמוקעגנָא טינ זיא ןרענָאיצילימ יד רַאפ טלַאהעג רעד = |

 טגַאלקַאב ךיז ןבָאה ןזױצנַארּפ יד .ןדירפוצמוא ןעוועג זיא םלוע רעד

 טביירש ןעמ םגה ,ןסָאריּפַאּפ "עיולב , קינייװ ױזַא ןעמוקַאב ייז יאמלה

 זיא .ןטעקַאּפ רעטנזיוט טלמַאזעג ןרעוו זירַאּפ ןיא זַא ,םייח רעד ןופ ייז

 ,םינינע עכלעזַא ןַײא סיוא ךיז גוט דניקפיז זַא ,טסואווענ ןעמ טָאה בַאטש

 .ןקידיילרעד וצ ייז ,עטעסַאבלַא ןייק טעװַארּפטַא םיא טָאה ןעמ ןוא

 רע ןיהואוו ,עמרַאזַאק עבלעז יד .עטעסַאבלַא ןיא רעדיוו רע זיא טָא =

 סעּפע ןעעז ןשטנעמ יד ןוא .ןזָאלענּפָא רעמ לסיבַא רָאנ ,ןעמוקעגנָא זיא

 ןָא ביֹוהנֶא ןֹופ יז זיא ,ןדניקסיז ,םיא ,תופוע עטקילפענּפָא יו סיוא ךיוא

 -נַארפ רעד ןופ קידנעמוק ,רעירפ ךָאנ .עמרַאזַאק יד ,ןרָאװעג ןלעפענ טינ

 ,ייז :ןעמואוושעצ .םזַאיזוטנע ןייז זיא ,ַאנָאלעצרַאב ןייק ץינערג רעשיזיוצ

 -לוב עטיירב יד ןּופ ןטימ ןרעביא טרישרַאמ טרָאד ןבָאה ,עקיליוויירפ יד

 טשטַאּפעג םלוע זַא טָאה ,ןרַאוטַארט יד ףיוא ,ןטייז עדייב ןופ ןוא ןרַאװ

 ,ןרעב יד יוװ ,ןטַאי עטנוזעג .זפרָאװעג ןעמולב וליפַא ןבָאה ןעיורפ- ,ָאװַארב -

 ַא ןעועג טלָאװ רע .טנעה יד טימ ןשטַאּפ וצ ןרָאװעג דימ טינ ןענייז

 יי אווַארב ןשטַאּפ לָאז רע ןוא ןרעוו טגרהעג ןייג ןלָאז ייז ,ןלעב

 טלעטשעג גָאט ןטשרע ןיא ךיילנ םיא ןעמ טָאה ,עמרַאזַאק ןיא ,ָאד -

 .ןפױלטנַא טלָאװעג ךיילנ טָאה רע !הנותח א ריד אנ ,ןלייש לפָאמהַאק

 .טָאה ןעמ סָאוװ ,טעקנַאב ןפיוא סעדער יד טנַאמרעד רעבָא ךיז רע טָאה

 גנוטייצ רעד ןופ .ןרָאטקאדער יד ןופ רענייא .רָאפּפָא ןרַאפ טנדרָאעגנייא

 רעד ,"שָארוװַאנ , א ןעוועג ידימת זיא רע זַא ,םיא ףיוא טנָאזעג ןאד טָאה

 טינ ןוא רעמ טינ ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ שָארװַאג רעניילק
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 -ענ טינ רע טָאה .לפָאטרַאק יד רעבָא .ןבילבעג רע זיא ,ונ ...!רעקינייװ
 | ,ןטינשעג ייז ןופ רע טָאה ןסַאּפ עצנַאג ,טלייש

 אה-וה ןצנַאג ןיא ןביולג טרעהעגפיוא רע טָאה ןעמונעג ךות ןיא
 טָאה -- טגערפעג לָאמלייט ךיז רע טָאה --- ?סָאװרַאפ ,םזיאָארעה ןופ
 -טע יד ןופ ךשמ ןיא ןעזעג שפנ .תריסמ ןוא טייקשידלעה קינייװ ןַעד רע
 ןעיינעריּפ עטיינשרַאפ יד ךרוד ?דנַאל ןיא ָאד זיא רע סָאװ ,םישדח עכעל
 טקעוועגפיוא יז טָאהימ ןעוו .,.טלעוו רעד רָאג ןופ רעטעברַא ןֿפָאלעג ןענייז
 -נוט רעד רעביא ןּפָאלעג קינלַארָאק רעגנוי רעד זיא ,טנָארּפ ןטשרע םוצ
 .ןטסישַאפ יד ןגָאלש טייג רע סָאװ ,החמש ןופ טנייוועג ןוא טלעק ןופ טרעטיצעג טָאה רע ,ןטַאי עשידיי עלַא טימ טשוקעג ךיז ןוא עטַאכ רעלעק
 -ַאקס ןוא ...!קינלַארָאק ,ןעמוקעגקירוצ טינ טנָארפ םענעי ןופ ןיוש זיא רע
 - | ..תענושמ ַא רַאפ ןטלַאהעג ןַאד םע ןבָאה רענ -לעז עטינעג .ןטסישַאפ יד ןופ סעיניל יד ןריּפשוצסױא רעװלָאװער א ןוא ןֿפיוק עכעלטע טימ סעװַא רע זיא ןגעווטסעדנופ ןוא .טנוה ַא רַאפ טָאהעג ארומ יאדווא טָאה ןוא ןעוועג טינ טַאדיָאס ןייק לָאמנייק זיא רע -- אל

 ןוא .רעהַא קיליוויירפ ןעמוקעג ךָאד רֶע זיא ףוס לב ףוס ?דלעה ןייק טינ ןעד רע זיא -- ךיז ןגעוו דעלק ַא רע טיג --- !ןיילַא רע עקַאט ןוא
 ? ךלעה א יוװ ןלַאפ גָאט ןטשרע םעד ךיילג לָאז רע טלעפעג טָאה לפיוו
 טלָאמעד רע טלָאװ רעקילייה ַא יו ,ָאי :ןָאטעג פביימש ַא טָאה רע 2
 .בַאטש ןופ ךיק רעד רַאּפ סעקניש ןוא - ,סעקילָארק ןֹוא ךעלעדניה עגנוי טכוזעג טָאה ןוא רעפרעד יד רעביא ןרָאפעגמורַא רע זיא גנַאל ןכַאוװ | | יה ...עקילייה יד יו תמאב ןלַאפ הרבח ןעוו טייצ רעד ןיא ץלַא סָאד ןוא ,ךעלדנעב ךָאנ;געי -עג םעד ,ןבַאטש יד ןופ האנש-האנק יד ןעק רע ,ןריציפַא יד ןוֿפ סעיצ -יבמַא יד ןעק רע .ןסילוקרעטניה יד ןיא טקוקעגניירַא ןוא ןבַאטש יד ןיא ךיז טיירדעג ,טנרעלעג ךס ַא טָאה רע .גירק טסייה סע סָאװ ןעזעגמורַא ךיז רע טָאה רעטעּפש טשרע ..,!דלָאי ַא יװ ןוא-רעקילייה א יװ ,ןלַאפעג
 .עינופ רעד ןיא ןעגנַאגעג טינ ןענייז טייל-בַאטש יד .תומילשב ;עברַא יד טליפעגסיוא רע טָאה ךָאד ןוא .ךיז וצ לקע ןַא טליפעג ןיילַא רע טָאה לָאמליט ?בַאטש ןיא מנַאשזרעפ א ןיוש טָאה העד א רַאְפ סָאװ .םיראװ ,םייריש יד ןפרָאװעגוצ רע טָאה ,ןעגנַאגרעד טינ ייז ןענייז ןריציפא ןופ קנרדמ רעד וצ ןוא ןעוועג טינ ןטַאדלָאס עטושּפ ,ןייק ןענייז סָאװ .,ןטנַאשז -ףעס ןופ ךיק רעקיזָאד רעד רַאפ .עטירד א טריפעגנייא ןעמ טָאה ךָאנרעד .רעניד יד ראפ -- עטייווצ א ןוא ןריציּפֶא יד ראפ ענייא :ןעוועג טרָאד ןענייז ןכיק ייווצ ...?סָאװ ,רעפמעק ןקיליוװירפ ַא רַאֿפ טעברַא ענייש א

: | | + .8 
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 ,ןברַאטש םוצ קשח ןבָאה ךָאנ לָאז רע זַא ,ןעזעג ?יפוצ טָאה רע ,ָאי

 רעוו רעבָא ,דירדַאמ ןופ גנוקידייטרַאפ רעשיַארעה רעד ןופ ןסייוו עלַא
 - ,דניקסיז ,רע ?עטבילעג ייווצ טרָאד טָאה טנַאדנַאמָאק ןייַז זא ,ןעד טסייוו

 -בערּפ :ןסענרַאפ טינ ייז רע ןעק טנייה זיב ןווא ןעזעג לָאמַא אי ייז טָאה

 ףיוא ןטסורב עטציּפשרַאפ ןֹוא ןגיוא עצרַאװש-סַאלטַא טימ ןעיורפ עקיט

 ןבעגעגרעביא ייז רע טָאה טנַאדנעמָאק ןופ ווירב .סרעּפרעק עטלגנעלשעג
 ךיז ןבָאה ייז ..,לעדרָאב ןקיליב ַא ןיא ןייג טזומעג 'םעדכָאנ ןייֵלַא ןוא

 ,סוחי ןטכע ןופ טמַאטשעג ןטלָאװ ייז יו ,םיא ףיוא טקוקעגנמוא טינ וליפַא

 "יז ןייז ןגעמ ייז רעבָא .רעטצעלבש רעטצעל רעד ןעוועג טלָאװ רע ןוא

 ...1 עדייב עֶלַא ..!ןבָאה ךָאנ ייז טעװ רע :רעכ

 / עטבערעג ַא זיא המחלמ יד :ןייז ױזַא קיבייא ןיוש סע טעוװ אמתסמ |!
 , ןבָאה ךָאד ןעמ זומ גירק ַא ןריפ וצ ידכ ןוא ,ןרעוו טריפעג זומ יז ןוא

 רע לָאז סָאװרַאפ ָאט ,ױזַא זיא סע ביוא רעבָא .ןלַארענעג ןֹוא ןריציפָא

 6 יי | ? ריציפֶא ןייק ןרעוו טינ
 ןוא ןדַארג ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,יד ןנעוװו ןעמ טביירש זירַאּפ ןיא

 -ווַצ יד ןיא ייז טריפַארנָאטַאפ ןעמ ,ייז טימ ךיז טעקצַאצ ןעמ .ךעלדנעב

 ואוו טסייוו רע רעבָא .ןדלעה יד סע ןענייז ָא-יד זַא ,ןעמ טניימ טרָאד .ןעגנוט

 ןופ ?פיוו !ןלָאטיּפש יד ןיא רעדָא ייז ןגיל דרע רעד ןיא :ןענייז ןדלעה יד
 רענייא -- ?ןבילבעג טנוזעג ןוא ץנַאג ןענייז רעפמעק-טנָארפ עתמא יד

 ! טנזיוט ףיוא

 !רעכעה ךָאנ רשפא ןוא ןַאטיּפַאק או ,ךיציּפֶא ןַא ןרעוו טעוװ רע ,אי

 ערעבעה א טמוקַאב ןעמ ,ןבעל ןטימ רערעכיז זיא ןעמ ;תולעמ עלַא טָאה סע

 ,ךיוא דובכ ךָאנ ןעמ טָאה וצרעד ןוא עיסנעּפ

 -עט ענעכעלב יד .עמרַאזַאק רעד ןיא ןסע קעווא רע זיא טייצ-קיטימ

 ,ןיינ ,קידרעסַאוװ --- ּפוז יד ןוא טרעװַאשזרַאפ סָאװטע ןעוועג ןענייז רעל

 רע ,תוישעמ ןייק,ןלייצרעד טינ םיא ןעמ לָאז !םיא ראפ;טינ זיא ןסע .אזַא

 .ןפערט ןיוש טעװ רע -- ?ואוו --- !שרעדנַא ךיוא טסע ןעמ זַא :טסייוו
 ! רעקעמש ןטוג א טַאהעג קידנעטש טָאה רע ,השקשינ

 סָאװ ,ךיק-ןריציפַא רעד ןיא ןעוועג ןיוש רע זיא סנייא רענייז ַא

 -רַאפ ןעמ טָאה ריט רעד ייכ ,קָאטש ןטייווצ ןפיוא ,ייֵלַא רעד ןיא סקניל

 ייוצ ןענַאטשעג ןענייז ,ייר רעד ןיא ,םיא רַאפ ,ןסע םוצ ןעלטעצ טפיוק

 ,5ברַא ןטכער ןפיוא ןפיירטש יירד טימ ,ןַאטיּפַאק ַא ,רענייא ;רענעילַאטיא

 ,רעקידייב א טלבמָאבעג ךיז לברַא רעטכער רעד טָאה ןטייווצ םייב ןוא
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 רעד רעטניה רענַאיצילימ רעד טגערפענ טָאה --- ?ןעלטעצ לפיוו ---
 ,עקטרָאפ

 ןייז ףיוא ןוא ךיז ףיוא ןזיוועגנָא ןאמופאק רעד טָאה -- ייווצ
 ,דילַאווניא םעד רבח

 - ,ןריציּפא רָאנ ןסע ןענעק ָאד --
 .רימ !עינַאפש ןיא טנַאה ןייז ןריולרַאפ ךָאד טָאה רעֶו ,רבח רעבָא ---

 ...רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ ןפָאלטנַא ןעמַאזוצ ךָאנ ןענייז
 ,ןלעפַאב סיוא ריפ ךיא ,רבח ,רימ ןָא טינ ךיז טעדנעוו סע --
 ןייז ןעמונעגנָא טָאה רע .טרעּפמַאעג טינ רעמ ךיז טָאה ןַאטיּפַאק רעד

 ,ּפערט יד טימ ּפָארַא קידנגייוש ןענייז ייז ןוא םיִרֶא ןטנוזעג ןרַאפ רבח
 זיא רע שטָאכ ,ךיק-ןריציפָא ןיא ןסעגעֶנ ָאי אקווד ןיוש טָאה דניקסיז |

 טלעוו-רעטנוא רעװעשרַאװ יד ןעק רע ,השקשינ .טנַאשזרעס ַא רָאנ ןעוועג
 .םיוא םיא טָאה אפוג ןינע רעד רעבָא .הצע ןא ךיז טיג ןעמ יו טסייוו ןוא
 | .ןטלַאהעג טינ גנַאל ןיוש רע טָאה רשוי ןופ םגה ,טכַארבעג

 טימ ןענועמש ןפָארטעגנָא רע טָאה ןַארָאטסער ןופ קידנעײנּפָארַא
 ייז רעטנערענפיוא ןַא ,רע טָאה ,טסירנַאב םיוק ךיז .ןבָאה ייז ,ןענַאמייר
 .ךיק-ןריציּפא ןיא טנעדיצניא םעד טלייצרעד

 : טערומכעגנָא ךיז טָאה ןועמש
 ! ןקיטימ עטוג רַאפ ןפמעק וצרעהַא ןעמוקעג טינ ,ןענייז הימ ---
 -בעלש רַאפ ?ןפמעק ןעמוקעג רימ ןענייז ןקיטימ עכלעוו רַאפ רָאנ --

 ! ןסעגעג ןבעל ןצנַאג ןיימ ךיא בָאה ןקיטימ עטכעלש ..,?עט
 !פטימ-טנבעל ןלעפ סע ןוא גירק רעבָא זיא'ס --
 לָאמַא טעװ סע זַא ןוא ,ןעמעלא רַאפ ןלעפ ףרַאד ,טלעמ"סע זַא --

 ןטייווצ םעד ןוא קיטימ ןטוג ַא ןסע ןיײלַא .ןעמעלַא רַאפ ןייז ךיוא טעוו ,ןייז
 .עטבישעג עטלא ןא ןיוש זיא סָאד -- אבה םלוע ןנָאזוצ

 !ןריטסיזקע ֹוצ ןָא טביוה ,טינ טריטסיזקע סָאװ ,לעטָאה רעזדנוא --
 .טלעוו רעד ףיוא ןענעדרָאוצנייא ךיז ױזַא יוװ ,טינ רעבָא ךָאנ טסייוו רע

 פקסומ ןייא ןייק .עמיטש רעטלַאק ןייז טימ טדערעג ןַאמייר טָאה סָאד
 ,קיטסנעּפשעג ןעזעגסיוא טָאה רע .םינּפ ןייז ףיוא טגעװַאב טינ ךיז טָאה
 .טריטסיזקע טינ ךיוא טלָאװ .אפוג רע יוװ

 טנעקעג טינ לָאמנייק רע טָאה ןענועמש .טנגעזעג ךיז טָאה דניקסיז
 : ןָאטעג םורב א ךָאנ ,רע טָאה ןײנקעװַא ןרַאפ ,ןגָארטרַאפ

 יו .עמרַאזַאק רעד ןיא טינ ךיוא ןסע ןרַאסימָאק-טילָאּפ יד ןוא ---
 , ?טַאדלָאס ןטושּפ ןופ גנוניימ יד ןקירדסיוא ייז ןליוו
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 -רַא עיינ ןעננערבסױרַא ןביוהעננָא ןועמש טָאה ,קעװַא זיא רע ןעוו

 | | : ןטנעמונ
 רועיש ַא ןָא טכַארבעג זדנוא טָאה רעדַאק-ןריציּפָא ןופ ןלעפ סָאד ---

 יו ױזַא טעמכ ,טייקכַאװש עטסערגנ רעזדנוא רשפא ןעוועג זיא'ס .תולּפמ

 ןעוו טייצ רעד ןיא ןענַאזיטרַאּפ טָאהעג ןבָאה רימ .רעוװעג ןופ ןלעפ סָאד

 / -יפֶא עטלושענ ןוא יײמרַא עטרינילּפיצסיד א טָאהעג ןבָאה ןטסישַאפ יד

 י | .ןריצ

 רעטייו רע טָאה ,ןפורענּפָא טינ ץלַא ךיז טָאה ןאמייר זַא ןוא

 -ענ לָאמליײט םיא ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןעלפייווצ יד ןקיאורַאב וצ טכוזעג

 -עג רע טָאה -- !ףרואוסיוא ןַא םתס זיא דניקסיז :חומ ןיא טרעבגע

 -םיּפָאטװא ענעי ןופ ךעלטשער ךָאנ ןבעל רימ ןיא ךיוא רעבָא --- טכַארט
 ?וק ןפיוא .,.תוצובק יד ןופ טּפעלשענטימ בָאה ךיא סָאוװ ,תומולח עשיט

 : טנָאזעג רע טָאה

 !ןטנעדנעטניא ןוא ןעָארויב יד ףיוא ךיז ןעמ טנָאלקַאב טנייה --- |

 -גיא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רימ ןעוו ,ןטייצ עטשרע יד רעבָא טסקנעדעג

 ןטיברַאפ טָאה ןעמ ?טרָאּפכנַארט ןייק ןוא ךיק-דלעפ ןייק ןוא ץנעדנעמ
 יד רַאפ סנַאלובמַא ןייק ןעוועג טינ וליפא זיא'ס ןוא ןליוק ךעלטסעק יד |

 -ַאב עכלעזַא ןיא ןגיוצעגנָא ךָאנ רימ ןטלָאװ גנַאפ וו ,,.עטעדנואוורַאפ
 ןיא טקנעװשעגּפָארא זדנוא טלָאװ עילַאװכ עשיטסישַאפ יד ?ןעגנוגניד

 יי | ! םישדח עכעלטע
 : ןענַאמייר וצ טיירדענמוא ךיז טָאה רע
 . - "ימ"ןַאס ןפיוא טלָאמעד ,טסקנעדעג ?טינרָאג וטסגָאז סָאװרַאפ ---

 !?ןלַאבינַאה זיב שזַא ןכָארקרַאפ ןוא תושרד עצנַאנ ןטלַאהענ וטסָאה ?עש
 ןופ סױרַא ןַאמייר זיא -- ?ןריציפָא ערעייז סע ןענייז רעוו ---

 ,ןרָאדַאטסיקנָאק ןופ ,םיצירּפ ןופ ,סרעקנוי ןופ ךעלדניז --- ןגייווש ןייז
 ףעטעּפש ,רעדנעל טימ טלייטעצ ךיז ןוא רעקלעפי טפַאלקשרַאפ ןבָאה סָאװ

 .עיזַאושזרוב ענעמוקענפיוא יד תופתוש ןיא ןעמונעגניירא ייז ןבָאה .

 ןקידייטרַאפ ייז ,עיצידַארט-ףמַאק ַא ןבָאה ייז --- טוג ךיז ייז ןנָאלש יאדווַא
 ? עטסַאק אזַא ןדליבסיוא ךיוא רימ ןליוו !סעיגעלױװירּפ ערעייז

 סָאװ ,יײמרַא-סקלָאפ א ןייז טעוו יימרַא רעזדנוא זַא ,טסעגרַאפ וד ---

 | ! קלָאפ ןופ ןסערעטניא יד ןקידייטרַאפ טעוו

 ורּפ עלעיצעּפס ןעמוקַאב טעװ טכיש רעקיזָאד רעד ביוא רעבָא --

 ןופ םימעט בילוצ ,טבַאמ עטצינערגַאבמוא ךָאנ וצרעד ןוא סעיגעליוו

 רעטייו ףיוא ..,?קלָאפ ןופ ןרעוו ןסירעגּפָא רשפא יז טעװ ,ןילּפיצסיד
 !?קלָאֿפ ןגעװ | ד ע ר רָאנ רשפא יז טעוו
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 -נָאק רעשיטילָאּפ רעד .ןפרָאװעגרעטנוא ןייז טעוװ ײמרַא רעזדנוא י--
 .טייקרעכיז טימ ןפורעגסיוא ןועמש טָאה --- !סַאלק-רעטעברַא ןופ לָארט

 -עגכיילג ןקיטסייג ןייז טלעטשעגקירוצ  ןבָאה רעטרעוו עטצעל יד |
 ךיוא .קילייווטייצ רָאנ ןענייז ןעננוניישרעד עמענעגנַאמוא עלַא יד :טכיוו
 ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה רע ...ןגעװ ןופ ןרעוו טמַארעגּפָא ןלעוו סדניקסיז יד
 :טנַאה רעד טימ

 ,דנַאלרעטניה ןופ ןעוירעּפַאלּפ ץלַא סע ןענייז םעד רעסיוא ןוא --
 ! םעד ןגעוו טינ ןעמ טרעלק עיניל רעטשרע רעד ןיא ,טנרָאפ

 רעד ןיוש זיא דנַאלרעטניה סָאד ,טנייה רעד ןיא עיניל עטשרע יד ---
 . . ,. ןגרָאמ

 רימ ןלעוו טציא ןוא !טנייה םעד ןגרָאזרַאפ ?כ תיׂשאר רימָאל ---
 תור ןאוז רעסעב רימ טסנָאז וד ןעוו ,ןירַא ליומ ןיא ןעמענ סעּפע ןייג
 .} ? ךיז טניפעג

 * ִא א

 *רעד .םינינע ענייז ןקידיילרעד וצ טלייאעג טינ ךיז טָאה דניקסיז
 -ומשעג ,ןעקנורטעג ,עטעסַאבלַא רעביא טיירדעגמורַא ךיז רע טָאה לייוו
 -עגסיוא רע טָאה ןענועמש .עטנַאקַאב עטלַא טימ ןפָארטעג ךיז ןוא טסע
 :סעומש ַא טּפַאכעג טייצ וצ טייצ ןופ רע טָאה ןענַאמייר טימ רָאנ .ןטימ

 רעטעסַאבלַא ןיא --- טנָאזעג םיא רע טָאה --- דיסח ַא זיא ןועמש ---
 ..ר ע נג עתמא ןא ָאד זיא'ס ..,םידיסח עלַא ןענייז ןעָארויב

 -ברוד ןענייז סָאװ ,זירַאּפ ןופ חרבח רעקילדנעצ ןפָארטעג טָאה רע
 יז טימ סידנדער .געט עכעלטע ןבילבעג טרָאד ןוא עטעסַאבלַא ןרָאפעג
 -אנ ױזַא ץלא ןענייז ייז זַא ,טינרָאג ןסייוו ייז זא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה
 רעד ןיא .טַאדלַאס ַא ןעד טסייוו סָאװ :ןעוועג לָאמַא זױא רע יו ,וויא
 טנַאלש רע ןוא טנָארּפ וצ טנָארּפ ןופ םיא טפרַאװ ןעמ !טינרָאג --- ?עיניל
 ּוצ ןיירַא ךיז טּפַאכ ,םי םוצ טראפ ,ביולרוא ךָאו א רע טמוקַאב ןַאד .ךיז
 ןטייוצ ַא וצ רע טרָאפ ךָאנרעד .קנעש ןיא ןעקנירט טייג ןוא ןעיורפ
 ןכָאנ רע טרָאפ ,קילג טָאה רע ביוא .טעגרהעג- טרעוו רע ואוו ,טנָארפ
 ... ןטירד ַא וצ טנָארפ ןטייווצ

 ןעזרעד רע טָאה ,ײלַא רעד ןיא קיטימכָאנ א לָאמנייא קידנריצַאּפש
 ןטפיח עריא .שירעטילימ ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,?דיימ דנַאלב א
 ןזיוח-רענעמ עשירעטילימ ,עלָאמש-וצ יד רעטניה טלקַאוװעג ךיז ןבָאה
 ןלופ ריא רעביא ןענַאטשענּפָא זיא עקזולב-יקַאכ עקסטַאדלָאפ יד ןֹוא
 ןדניקסיז .ןַאטיּפַאק ַא ןופ גנוטײלגַאב רעד ןיא טריצַאּפש טָאה יז .םיזוב
 נָא יז ןוא רעלענש ןָאטעג ןַאּפש ַא טָאה רע ,טנַאקַאב :ןעמוקעגנרָאפ יז זיא
 ר וי ,םינּפ ןיא טקוקעג
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 ?סעּפע ןעמ טכַאמ סָאװ -- ןעירשעגסיוא רע טָאה --- !עקשָאז ---
 .עינַאּפש ןיא טסיב וד זַא ,טסואוועגנ טינרָאנ בָאה'כ

 -- ןֿפיל יד קידנזָאלבנָא ,טרעפטנעעג טלַאק יז טָאה --- השקשינ---

 | ? עטעסַאבלַא ןיא םעּפע .וטסוט סָאװ
 ,רעסַאװ ןטלַאק רעמע ןַא טימ ןסָאגענּפָא יו טליפרעד ךיז טָאה רע

 ןפרָאװעג יטָאה לדיימ סָאד .טּפעלקעג טינ ןיוש ךיז טָאה ךערּפשעג רעד

 "סיז טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא רעטיילנַאב ריא וצ ןקילב עקידלודענמוא

 ,טנַאה יד טגנַאלרעד ריא דניק

 ךיז טָאה סָאװ ,רעּפרעק ןלופ ריא טקוקענכָאנ רע טָאה ןטניה ןופ

 ןענייז זירַאּפ ןיא ...! עק ש אז :םישובלמ עשירעטילימ יד ןופ ןסירעג
 ןקניניילק א ןיא טניואוועג יז טָאה "לעטָאה , ןיא .רעדירב עטונ ןעוועג יז

 טינ לָאמנייק טָאה ,טכַאמעג ךיז טָאהס סָאװ ייב טעברַאעג טָאה ,?רעמיצ

 גנַאל טייצ א .תורצ ףיוא ןעוועג קידנעטש ןזיא ןוא קיטימ ףיוא טאהעג

 -יש-ריש .טעּפש זיב ןבילברַאפ ןוא ריא וצ ןעמוקענפױרַא ןליפא רע ןיא

 ,רוחב ןלינַאטס ַא ןעמוקַאב יז טָאה ךאנרעד .טכאנ רעביא ןבילבעג טינ

 יש א ?טציא ןוא .,.ןרעיוא יד רעביא טבילרַאֿפ ריא ןיא ךיז טָאה סָאװ

 ?טכַאמעג טָאה יז ענימ א ?סיבַא ןעזעג טסָאה ...?סָאוו ,םינּפ תלבק רענ

 -ילימ עשיריי עטּפָאכ ַא וצ טצעזענוצ ךיז רע טָאה "ָאלוקריס , ןיא |

 -ברוד טָאה סָאװ ,ןעקשַאז ףיוא רעטסנעפ ןכרוד ןזיוועגנָא ןוא ןרענָאיצ

 ; ץַאלּפ-קילבוּפער םעד ןטינשעג

 ? חרבח ,יז טנעק ריא ---

 -ופג טנַאשזרעפ רעד ןָאטענ ּפאכ ַא ךיז טָאה -- ?יז ןעק ךיא יצ ---

 -ַאּפשענמורַא ןווא זירַאּפ ןופ ןעמוקענ זיא יז יו ךָאנ קנעדעג ךיא -- ןיק

 -ַאֹּפ א .טייז רעד ייב רעוװלַאװעד א טימ ,עקטרוק רענרעדעל ַא ןיא טריצ

 -ָאטַאּפ ןַאד ךיז יז טָאה גָאט ַא לָאמ יירד !טשרמולכ ,עשרַאסימָאק-טיל
 / .ןירַאּפ ןייק רעדליב יד טקישעג ןוא טריפַארג

 ,דניקסיז ןָאטעג םורב ַא טָאה -- !ןשטנעמ ןייק טינ טנעקרעד יז -- =

 -יִלָנ ןביוהעגנָא טָאה -- ןריציּפָא טימ רָאנ םורַא ךיז טּפעלש יז -- |

 ...ןדער וצ טינ ללכ ריא טסַאּפ ןרענַאיצילימ עשידיי טימ ---ןיק

 -- רעטכעט עשידִיי עשיתב-ילעב ןופ עיצידַארט עטלַא ןַא זיא'ס ---

 ?עינַאּפש ןיא ןיא ןַאמ ריא --- ןסירענרעביא םיא ַאקשירנ טָאה

 ,ךיוה טדערעג טציא ןיקילנ טָאה -- עינַאּפש ןיא רע זיא יאדווַא ---.

 ןטקַאּפעגנָא ןיא ,םורַא ?ייוו ןוא ,ןסיירעביא טינ רעמ םיא לָאז ןעמ ידכ
 טָאה זַאשזד רעד ןוא ,טסעומשענ ןוא טּפוטשעג ךיז ןשטנעמ ןבָאה לַאז
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 -עג ןעקשַאז ךייש סָאװ !רע זיא טנָארפ ןפיוא --- רעהפיוא ןָא טּפַאלקעג
 ַא ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה ןַאד םירָאוו .געט עטשרע יד ןופ ךָאנ יז ךיא סנעד
 -עג ךיוא ןיב ךיא ןוא ,םענייא ןיא םענייא ןטָאי ,בַאטש םעד ייב "ךַאו,
 -וניילק א :טּפַאלקעג רימ טָאה ץרַאה סָאד .ייז ןשיווצ ןלַאפעגניירַא ןעוו
 -עג סעּפע ךָאד טעװ אמתסמ !בַאטש םייב ךאוו ,ןטייצ ענעי ןיא ,טייק
 טסואוועג ןיוש ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא רָאנ ןעמונעג טָאה ןעמ םירָאװ ,ןעש
 | -  ...רעוועג טימ ןיײנוצמורַא יו

 ןוא ריב לפוק ןופ ּפוז ןלענש א טגנַאלרעד ,ןפירעגרעביא טָאה רע
 -רַאֿפ טינ ךָאנ טָאה רע זא ,טנַאה רעד טימ ןכייצ א טכַאמעג השעמ תעשב
 : טקידנע

 -ָאק רעד -- טכַאנ רעבלַאה א ךָאנ ָאד ןוא ױזַא רימ ןעייטש ---
 -שטַאב, ןגיוצעגסיוא ךיז ןוא טרידולַאס עלַא רימ .ןבָאה !טייג טנאדנעמ
 ;נאלרעד ךיא .יורפ ַא טימ טייג סע טשרע .ןטַאדלָאס עתמא יד יו ,"טשָאנ
 ןָאמעג לטניּפ ןייק טינ וליפַא טָאה יז ...!עקשָאז :ןיירַא םינּפ ןיא קוק ַא ריא
 ריא .ןַאמ ריא סָאװ ,גוצ ןבלעז ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא שטָאכ ,גיוא ןטימ
 טימ ןענַאטשענ רימ ןענייז טכַאנ עצנַאג א ?עירָאטסיח ַא סעּפע טייטשרַאפ
 ןופ !.,.טוג לָאז עקשָאז זַא ,ןבענעג גנוטכַא ןוא טנעה יד ןיא רעוועג יד
 -ניה ןיא רעבָא ,שרעדנַא סעּפע זיא טנַארפ ןפיוא !גונעג --- ןַא טלָאמעד
 | ! "ךאוו, ןייק טינ רעמ ךיא ייטש דנַאלרעט

 ייֵז טָאה שקשירגנ .ןענַאמיױר טימ ןועמש ןעמוקעגנָא ןענייז ןטימניא
 : לשיט םייב ץַאלּפ ַא טכַאמעג

 ! השרד עתמא יד טקיטעּפשרַאפ טָאה ריא --
 .םיוא ןַאמייר טָאה --- "ָאװטסלַאשטַאנ, יד ףיוא ץרַאה/ַא טָאה רע --

 ךלמ ןרַאּפ ןכַאמ טנעקעג םיא טלָאװ ןעמ --- לעניש ןטיירב-וצ ןייז ןָאטעג
 | | ,"עטריזילַארָאמעד , יד ןופ

 -ַארָאמעד , יד ןופ עטעסַאבלַא ןעמיורסיוא ןעמ טעוו ןכיגניֹוא רָאנ ---
 ןוֿפ טסואוועג ןיוש טָאה רעכלעוו ,דניקסיז טרימרָאפניא טָאה --- ?עטריזיל
 ןדעי ,ןענעדרָאנייא ייז רַאפ ןעמ טעוו רענַאל ןלעיצעּפס ַא --- ןסעיינ עלַא
 ..ןעקנירט םוצ ןווא ןסע םוצ ןּבענ יז טע'מ ,ךייט ןיא ןדָאב ךיז ייז ןלעוו גָאט
 | ... ןייּפש עקיטסיינ עיצרָאּפ ַא ןוא

 טָאה --- גירס ןגנַאל'ַא ןריפ וצ רעווש ס5בב זיא עעקיליוויירפ טימ' ---
 -- אקשירג רעביירט-ןסקָא ןוא טנעדוטס רענעזעוועג רעד טריפָאזָאליפ
 -ייפ ןיא ןַאד ןפיול ייז ,ֿפַאלק ןטשרע םוצ טנכייצעגסיוא ןענייז עקיליוויירפ
 זעמ ןעוו טרפב ,ןענורעגסיוא טרעוו םזילַאעדיא רעבָא ,.,!םיענושמ יד יוװ רע
 ,עיניל רעטשרע רעד ןופ ןעײשנַארט עקיטָאלב ןיא גנַאל-םישדח טניל
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 ! רָאי ריפ טרעיודענ חמחלמ-טלעוו יד טָאה ןגעווסעדנופ ןוא ---

 סָאװ ,ןשטנעמ רָאנ ,עקיליוויירפ ןייק ןעוועג טינ סע ןענייז תישאר ---
 .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ,דרע רעייז ;דנַאל רעייז טקידייטרַאפ ןבָאה

 -לָאס יד ןעייג טנרָאפ :דָאטעמ ןטסעב םעד טצונַאב טרָאד ןעמ טָאה תינׂשהו
 ןופ ןוא ...טנעה יד ןיא ןרעולָאװער טימ ןריציפָא יד ןטניה ןופ ןוא ןטַאד

 ןזעיארטימ עכעלטע ןעמעלַא רעטניה ךָאנ ןעמ טלעטש ןגעוװ טייקרעכיז

 - .. רעליימ ענעּפָא טימ
 -,וצ אקשירג טיג ,דייר ענייז ףיוא ּפָא טינ ךיז טּפור רענייק ןעוו ןוא

 -ַאּפ ןיא עיסעפָארּפ-טכַאנ רעקילָאמַא ןייז ןופ זייװַאב ַא ,רענייטש ןייז יו

 .זיוה-טכעש רעזיר
 ןופ סעמעט יד ךיז ןטייב סע ,ךיז טייב ךעלשיט ײד ייב םלוע רעד

 ןעמוקעג טשרָאקַא ןענייז סָאװ ,ןרענָאיצילימ יײברַאפ ןעיינ סע ;ךערּפשעג

 ,ןסקַאוװראפ ןוא יור ןענייז רעמינּפ ערעייז .ביולרוא נָאט א ףיוא טנָארפ ןופ
 -רַאפ טימ טמױזַאב ךיש עקיד יד ןויא ביוטש ןופ יורג םישובלמ ערעייז

 ןוא ךיז טשוק ןעמ ,עטנַאקַאב טכירענמוא טפערט ןעמ .עטָאלב רעטנקירט
 : רינַאמ ןשינַאּפש ןטיול ,עציילּפ רעד רעכיא ךיז טשטַאּפ ןעמ

 ?לָאמ ןטצעל םוצ ןעזענ ךיז ןעמ טָאה ןעוו -- |

 ' ? ןיינ ,לעורעט ייב ---

 ? לָאטיּפש ןיא ןנעלעג וטסיב גנַאל יו ---

 | ? ןלאפענ עקַאט זיא םייח ---

 ןעמ ןוא לשיט וצ לשיט ןופ טייג ןעמ ,ןעקנירט וצ ןעמ טלעטשַאב ןַאד
 'ו : דנַאל ןקע עלַא ןיא ןטכַאלש עטצעל יד ןנעוו טלייצרעד

 . ףימ ןטלָאוו ,רעוועג ליפיוזַא ביֹוהנֶא ןיא טָאהעג ןטלָאװ רימ ןעוו --

 ! טניזעג גנַאֿפ ןיוש |

 !ןעוועג טינ "ץנעוורעטניא-טינ נ, ןייק זיא ןטסישַאפ יד רַאפ ,יאדווַא ---

 ...ודנוא רַאפ רָאנ
 ,1 ןלָאצַאב רעייט ךָאנ סע טעװ טלעוו יד ---

 ןעזעג ןיילַא בָאה'כ ?"סַאקסָאמ , עשיסור יד וצ ריא טגָאז סָאוו---
 !ּפעק ערעזדנוא רעביא "סרעקנוי , יירד ןסָאשעגּפָארַא טָאה רענייא יו

 ,ַאסָאגַארַאס ףיוא ףידגנָא רעסיורג א|ךיז טיידנ סע זא ,טנָאז ןעמ --

 !וצְניהַא ןרָאפענּפָא ןיוש זיא ?עלַאנָאיצַאנרעטניא , יד ןופ עדַאגירב ןייא

 ןַאד רימ ןלעוו ,אסָאנַארַאפ ןעמענ וצ ןבעגנייא ךיז טעוו סע ביוא ---
 ! דנַאל-ןקסַאב ןייק ןָאנַארַא ןכרוד ןייג
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 טָאה לָאמ עכעלטע ןיוש .טגייווש ןוא טייז ַא ןָא ץלַא טציז ןַאמגרעב
 | יי | : טגערפעג ןועמש םיא

 ? טעשטוקָאד רעטילּפש רעד ,ריד זיא סָאוװ --
 .ןייג --

 ? טנָארֿפ ןפיוא טוג ןעגנַאגעג טשינ ---
 יד ןשיווצ ןעוועג קידנעטש ךיא ןיב םעקַאטַא יד תעב ,טרעקדַאֿפ --- }

 ,עטשרע
 ידכ ,העש-טנווָא רעירפ א ןיא ןרָאװענ ןסָאלשענ זיא "ָאֿפוקריס, רעד

 טריפעג רעבירעד טָאה ַאקשירג .ןרוכְישנָא ךיז ןלָאז חרבח זא ,ןדיימרַאּפ וצ
 רעד ןױא טעּפש זיב ןפא ןבילברַאפ זיא סָאוװ ,רעלעק-ןייוו ןיא הרבח יד
 טקעמשרעד רע יוזא יווװ ,טלייצרעד תוכיראב רע טָאה געוו ןפיוא ,טכַאנ
 : תומוקמ עניױזא

 -ָאוו ..ןעקנירט טנרעלעגסיוא ךיז ןזיוצנַארפ יד ייב.ךיא בָאה סָאד ---
 רָאנ בָאה ךיא לייוו ,ןגָארקעג טנייפ ךימ הרבח יד ןבָאה ביֹוהנֶא ןיא םיר
 -ַאפ רענילק זיא ןעמ זא ,טנייפ טָאה שטנעמ ַא ,לגרָאג םעד טצענַאב ןטלעז
 ןוא ןייטש לָאז רערעטכינ א זא ,ןנָארטרַאפ טינ ןעק הוכיש ַא ןוא ,םיא
 ַא ןייז ?יווז ךיא זַא ,ןטלַאחעג ןבָאה ייז .זדלַאה ןיא טסיג רע יװ ןקוקוצ
 ,ךייא גָאז ךיא ןוא הסוכ א ןכַאמ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,ונ .םכח רעסיורגדוצ

 -אליק ןעצ ףיוא ריד ךיא לעװ ןַאד טניז .טכעלש ױזַא טינ ראג זיאס זַא

 ..חקשמ לזעֿפנ ַא ןקעמשרעד רעטעמ

 סאו ,קנעש רעכעלרעטלַא-?טימ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה רעלעק-ןייוו רעד
 טנעוו יד ייב .ןסעיּפ עטלַא ןיא רעדָא רעדליב ףיוא ֿלָאמטפָא ךָאנ טעז ןעמ
 -עלטע .םייל ןטיור ןופ ןגורק עקיכייב ןוא רעסעפ עקיזיר ןענַאטשעג ןענייז
 רעד ףיוא ןעקנוהעגרעטנוא ןבָאה ךעלשיט ענרעצליח ,עטצרַאװשרַאפ עכ
 עכעלטע רָאנ ,רעמיצ ןלעקנוט ןופ ןעלקניוו יד ןיא עגָאלדָאּפ רענרענייטש
 | ,ןימַאק ןכיוה ַא ףיוא טצלעמשעג ןבאה ךעלטכיל

 זיא ןייוו רעד .םלוע ןצנַאג ןראפ סַאנַאלַאמ טלעטשַאב טָאה ַאקשירג
 .עדנור עטייווצ ַא טלעטשַאב רעצימע טָאה דלַאב ןוא קיליב ןוא טוג ןעוועג |

 ןיֹוׁש יז טָאה ,ןקור םעד טיירדעגסיוא טָאה עט'תיבה-עב יד רעדייא ןוא
 "נירט רעכַאווש א ןעוועג זיא ןאמנרעב .ךעלזעלנ יד ןסיגנָא טפראדעג רעדיוו
 | .טיירדראפ לענש םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד ןוא רעק

 -ֿכַאב םוצ ךיא יינ ,זירַאּפ ןיא ביולרוא ןיימ ןופ קירוצ םוק ךיא זַא --
 פעוװ  ןָאילַאטַאב ןשינַאקלַאב ןיא ,..?טסיײטשרַאפ וד !ןָאילַאטַאב ןשינַאק

= 
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 ןיא טרזחענרעביא קידתונשקע רע טָאה ...רענַאקלַאב יד וצ ...!ןייג ךיא
 -נַא ןוא אינו רבח ןיימ זיא טרָאד --- רעטרעוו עבלעז יד ןרעיוא סנּועמש

 וצ רעבָא ...ןדערוצסיוא טרָאװ א ןעמעוז וצ ןייז שטָאכ טעװ ,הרבח ערעד
 ! רעמ טינ ךיא יי ןשטייד יד

 ? ןשטייד יד וצ וטסָאה סָאװ --
 ןגָאלש ייז ,תמא ...!ןדערסיוא טיג טרָאװ ןייק ייז יַײב רָאט ןעמ ---

 | -- -- --- טוג ךיז

 זופ רענַאיצילימ א םיא טָאה --- !רעסעב ךיז ןנָאלש ןקַאלַאּפ .יד -- |

 | .ןסירעגרעביא עדַאנירב רעשיליוּפ רעד

 -עג ַאקשירג טָאה --- ףירגנֶא ןיא םעהוטש ַא יו ןעייג ןקַאלָאּפ יד --
 טמענ רענייא אזַא .דלעפ ןיא ןעוועג יז טימ ךיוא ןיב'כ --- הרשּפ ַא טכַאמ
 סע ןכַאמ ןשטייד יד ..,!םיורָאפ לָאשַאּפ ןוא "עקשַאלפ , ןופ קולש ַא ריד

 ןוא ןייטש ןדעי ,עלעגרעב סעדעי סיוא ןצונ ,שידָאטעמ ,עיגעטַארטס טימ
 .., םיוב

 רעשיליוּפ רעד ןופ רעד טגָאזעג טָאה --- ןדיי זדנוא ייב ןַארַאפ ןוא --

 ,ןקַאלָאּפ יד ןשיווצ עטסעב יד ןענייז סָאװ --- עדַאגירב

 טפיול רע !דלעה ַא ןייז וצ ידכ ןעגנערטשנָא ךיז ,זומ דיי ַא רעבָא --
 יאדווא ,שטייד רעד יוװ ,שידָאטעמ ןוא .ןשטנעמ ןענגרה ןַאטנָאּפס טינ ריד

 ! ןייזטסואווַאב ןבָאה זומ רע ...טינ

 טנָאלקַאב ץלַא ךיז טָאה --- !ןגָאז טינ טרָאװ ןייק יז ייֵב ראט ןעמ ---
 -םיד ,עסָאנעג ,ןילּפיצסיד ---, :יירשעג ַא טרעוו סעּפע רָאנ יו -- ןַאמנרעב

 ןוא "ענמולָאק עטפניפ, רָאנ ןיוש זיא םורַא עלייוו א ןיא ןוא ,!"ןילּפיִצ
 א ןעוועג ןיב ךיא ?ייוו ,ארומ ןייק טָאהעג טינ בָאה ךיא ",,,שזַאנָאיּפש ,
 -םיד ןייז רע טעוו טינַא ,ןרעלק ךָאד זומ שטְנָּפמ ַא רעבָא .טַאדלַאס רעטוג
 יב ךיא זַא ,טניימעג ייז ןבָאה ,ונ ...טינ ףרַאד ןעמ ןעוו ךיוא טרינילּפיצ
 ?עיררָאװנא א ראפ טכַאמעג ךימ ןוא ,דנוָאװ ןייֵמ בילוצ טגנערטשעגנָא וצ
 פי / ,בַאטש םייב

 דניִסיז ןפרָאװעגננײרַא טָאה -- !טוג ךָאד זיא ---

 . ןיב ךיא .בַאטש םייב "עידרַאװג ןייק ןייז טלָאװעג טינ ךיא בָאה ---
 רעּבָא += טליוו ריא סָאוװ ,ןגיז ,ןרעוו ט'גרחעג ,ןפמעק עינַאּפש ןייק ןעמוקעג
 | | ! לָארענענ ַא ןופ חבקנ .ַא ייב רעלעט יד ןשַאװ וצ ידכ טינ

 תונמחר לָאמַאטימ דניקסיז טאה --- ?ןָאט לָארענעג .ַא לָאז סָאװ ---
 ? סעצילַאּפ יד ףיוא ןייצ יד ןגייל רע לָאז --- ןריציפָא יד ףיוא ןנָארקעג
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 סנטָאש יד רָאנ .טסוּפ ןעוועג ןיוש זיא רעמיצ ןלעקנוט ,ןסיורנ ןיא |
 יד רעביא טצנַאטעגמורא ןבָאה לשיט ןקידנעקניה םייב ןרענָאיצילימ יד ןופ
 -גירט סָאד .קיטעמוא ןרָאװעג ךיוא זיא ַאקשירג .רעסעפ ענעמייל ,עקיכייב

 ךיז טָאה רע .עילָאכנַאלעמ רעטכייל א ןיא ןבירטעגניירַא םיא טָאה ןעק |

 : | : ןביוהעגפיוא

 ןלעװ ייז :הרבח ערעֶדנַא רָאנ ןיוש ןענייז ןזיוצנַארּפ יד ריא טעז ---
 -ךָאק ןפיוא ,ןכוזַאב זדנוא ןעמוקעג טלמונַא זיא טָא ...!ןגָאזנירַא ןדעי ריד

 רָאנ ַא ,"ןדָאנירב, יד ןופ רַאטימָאק-טילָאּפ רעטסכעה רעד ,טנָארפ-ַאבָאד
 ןיוש ןענייז רימ ןוא ...וליִפַא ךיירקנַארפ ןופ טַאטוּפעד ַא ,עקשיש עסיורג
 ןכַאמ ,גנוזיילּפָא ףיוא טרָאװעג ןבָאה ןוא עטָאלב ןיא ןגעלעג ןטַאנָאמ יירד

 : ןַאמ ןסיורנ םוצ ,חרבח יד םיא וצ
 ? ןזיילוצּפָא זדנוא ןשטנעמ יִד טכַארבעג טפָאה ----

 . ,ןטייברַאפ ךייא ףרַאד ןעמ זא ,טסואווענ טינ ?ל2 בָאה ךיא ---

 טינ ייז טסעוו וד ביוא --- חרבח יד םיא וצ ןכַאמ --- טוג זיא ,ונ =-

 ...! טייחיירפ יד ןקידייטרַאפ זדנוא טימ ןביילב וטסעוו ,ןעגנערב
 טימ ןסעומש טריבורּפ ןועמש טָאה עמרַאזַאק רעד ןיא נעוװ ןפיוא

 :ןדער טזָאלעג טינ םיא טָאה ןַאמנרעב רעבָא .ןטסיירט םיא ןוא ןענַאמנרעב

 פיו ךיא ?טריזילַארָאמעד ןעד ןיב ךיא ?רומ ןופ וטסליוו סָאוװ ---

 ?יוװ ךיא .עיניל רעד ןיא ןּייג רָאנ ליוו ךיא !ךאז רעזדנוא רַאפ ןפמעק

 !דנַאלרעטניה ןיא ןוא ןבַאטש יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ןקוקוצ טינ

 ןיא ןרעקמוא -ךיז ןזומ ךָאד ןעמ טעװ המחלמ רעד ךָאנ רעבָא --- = |

 .ךיז ןענעגעזעג ןתעב דניקסיז ןפרָאװעגננײרַא טָאה -- !דנַאלרעטניה

 .חרבח יד טימ ןעמַאזוצ עמרַאזַאק רעד ןיא ןעננַאגעג טינ זיִא רע

 ינַאמָאק ןרָאװעג ָאד זיא סָאװ ,זירַאּפ ןופ ןטנַאקַאב ַא טַאהעג טָאה רע

 רע .ןֿפָאלש ןעגנַאגעג רע זיא םיא וצ ןוא ,"זיוה ןשיטילָאּפ , ןיֵא טנַאד

 ןייז ןגעוו טכַארטעג נעװ ןפיוא רע טָאה --- !טעברַאענפיורַא ךיז טָאה
 אד ןוא רעטעברַא רעטושּפ ַא ןעוועג רע זיא זירַאּפ ןיא --- רעֿבעג-טסַאג
 -ַאר א טימ ,ָארויב ַא טימ ,רעמיצ ןייז ךיז טָאה ,זיוה ַא טימ ןָא רע טריפ

 יד ןעמיור סָאװ ,ךעלדיימ יד טנייה !רַאטערקעפ ןֿלעיצעּפס א טימ ,איד

 םיא ביולג ייג רעבָא ,ןָא טינ ייז טריר רע זַא ,וליפַא טגָאז רע ...? ןרעמיצ
 יז ןופ ענייא ןָאט ּפוצ ַא טריבורּפ טנייה טָאה ,דניקסיז ,רע !שראוו ןפיוא
 יעבא .טנַאה ןייז טּפוטשעגּפָא ,עטקידיילַאב א יז טָאה ,קלח-רעטניח םייב

 טנַאה ןייז ןוא לענש ֹוזַא טינ ךיז ןעמ .טקידיילַאב טנַאדנַאמַאק א + .ןגעקטנַא

 חעד עצנַאנ יד טָאה רע זא טרפב ,טכייל יוזא ּפִא טינ ךיוא ןעמ טּפוטש
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 ןוא ,ךיוא רע טָאה ןסָאריפַאּפ עדנַאלב ןֹוא ףייז עקידעקעמש ןוא זיוה ןיא

 ...ףייז ?קיטש א רַאפ סיוא ןעמ טיינ טָאטש רעצנַאנ רעד ןיא

 ןייז ןלעוו סע ןמז ?כ -- ןסָאלשַאב לָאמַארעדיװ רע טָאה -- אי -- ==
 ןוא ףייז עקידעקעמש ,טלעג ןבָאה סָאוװו ,ןטנַאדנַאמָאק טלעוו רעד ףיוא
 עקיטכיוו עכעלטע יד טינ ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ-טסניד ןוא ,חעד עצנַאג יד

 יד -- ךעלדיימ עקיזָאד יד "ןבָאה , ןענעק ןטנַאדנַאמָאק יד ןלעוו ,ןכַאז

 -נָאק םוש ןייק ןוא טסולג ץדַאה רעייז לפיוו --- ךיז טייטשרַאפ .ערענעש

 .ןפלעה טינ ָאד טעוװ ,עשיטסילַאיצָאס ַא ןליפַא ,םלועבש עיצוטיטס

 טרָאֿפ סע יזַא ,ןדניקסיז טלייצרעד טנַאדנַאמָאק רעד טָאה סנגרָאמוצ

 נערב ןופ ךעלטעטש-םוירָאטַאנַאס יד וצ טנַאיװָארּפ טימ ַאטיוא ןַא סױרַא
 .םי

 ? גנַאל ףיוא --
 ,געט רָאּפ ַא ףיוא ---

 .טּפַאכעגנָא דניקסיז ךיז טָאה -- !ןרָאפטימ לעוװ ךיא ---

 ריד ךיא ןעק ןייש ןלעיצעּפס ַא ןָא ?בַאטש ןופ סַאּפ ַא ןוא --
 ,ןגָאװ ןיימ ףיוא ןעמענטימ טינ

 ,סַאּפ ַא ןבָאה ןיוש לעװ ךיא --- !

 וצ שינעביולרעד א טָאהעג ןיוש רע טָאה םורא העש רָאּפ ַא ןיא

 רע זיא קיטימכָאנ .שיצנעלַאװ ןוא אנָאלעצרַאב ןשיוװצ ענָאז יד ןכוזַאב

 | : ,ןרָאפעגּפָא

 28 יא רא

 טימ טיהנעטעגנייא ןַאמייר טָאה -- !געט רָאּפ א א ךָאנ וצ ןיוש טרַאװ

 .ןבעג הצע ןַא ךיוא ריד ןָא טרָאד ךיז טע'מ --- ןענועמש

 ..ביולרוא םעד ןרעננעלרַאפ טינ רעמ לעוו'כ ,ןיינ --- |

 ? יקסרַאשזַאּפ טנָאז סָאוװ ןֹוא

 טעוװ רע רעדָא ,נעט רָאמ ַא ךָאנ ןביילב ןעק ךיא :ליוװ ךיא יו ---
 ? ןעײרדמורַא ָאד ךיז ךיא לע סָאװ זיא .סערדַא ריא ןקישוצ רימ

 -רוא ןעמוקַאב לָאמַא רעדיוו טסעוװ וד ןעוו ,טסייוו רעוו רעבָא ---
 !? ביול

 ! עטעסַאבלַא ןופ דימ ןיב ךיא ---
 -ענכרוד ךיז טָאה ןוא דניקסיז ןעמוקעגניירַא זיא רעטרעוו יד ייב

 / -רַאפ ןעוועג זיא רע ,?שיט רעייז וצ ""ָאלוקריס , ןופ םלוע ןשיוצ טּפוטש
 , | : טרעטנומענפיוא ןוא טניורב
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: 

 טרָאד זיא'ס !םי םוצ ךרוד ךיז טרָאפ ןוא ,הרבח ,רימ טגלָאפ ריא --- !

 !סעיצַאטנַאלּפ-ןשזנַארא ןוא ןעמולב ןוא סעמלַאּפ ...ןדעךנ רעתמא ןַא
 ,םי ןיא ןדָאב טרָאד ךיז ןעק ןעמ :םיסַאקענעב ןופ דניצַא ךיא םוק טָא
 טרָאד זיא רעטסעווש-ןקנַארק דעניטסעלַאּפ ַא ןוא .ןסע טוג ַא טגירפ :ןעמ

 | ... ןַארַאפ ךיוא

 ? רעניטסעלַאפ ַא --
 טינ רָאנ בָאה ךיא !ךייא ךיא גָאז ,ךלימ ןוא טולב --- ?דיימ ַא--

 .טייצ ךס ןייק טַאהעג
 ןעגנערבסיורַא טנעקעג טינ ןוא רעסַאלב ַא ןענַאטשעג זיא ןועמש

 גערפ ַא ןוא טּפאכענ טציא ךיז טָאה ןַאמייר רָאנ .ליומ ןופ טררָאװ ןייק

 | : ןָאטעג

 ?יז טסייה יוז ---

 : ..תֹור זַא ,ךיז טכַאד ---

 ןענועמש ןעמונעגנָא ןאמייר טָאה -- !בַאטש ןיא ןיינוצ/ רימאֿל ---

 | ,םירֶא םייב
 7 49 ָאי טי

 -ַאב טָאה ןועמש .הרושב רעד טימ טיירפרעד ךיז טָאה יקסרַאשזָאּפ
 "עב ןיא געט ייווצ ןעורוצּפָא ךיז שינעביולרעד א ; טנַאה רעד ףיֹוא ןעמוק
 ,םיסַאקענ

24 



 קיצנַאװצ לטיּפַאק

 שינעגעגַאב עטצעל יד

 -גֹנע יד טליפעג טינ ןועמש טָאה ,םיסַאקענעב ןופ קידנרָאפקירוצ

 עננוי יד ןוֿפ ןעיירשעג ןוא ןעגנַאזעג יד טרעהעג טינ ןֹוא ךיז םורַא טפַאש

 סָאװ ,געװ ןצנַאנ ןופ ךשמב .גוצ םעד טליפעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןטורקער

 ןריפכרוד ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ,העש ףלעווצ רעכעה טרעיודעג טָאה

 ןרעי ןיא טלבירגענ ךיז ןוא ן'תור טימ שינעגעגַאב עצרוק ןייז ןורכיז ןיא

 ,לטעטש-ןדילַאװניא ןיא ךוזַאב ןייז ןופ טרּפ ןטסנעלק

 לָאטיּפש ןופ עירַאלעצנַאק ןיא .ירפרעדניא טרָאד רע זיא ןעמוקעגנָא

 -רַא רעד וצ ןעמוק טנווָא ןיא טשרע טעװ תור זא ,טנָאזעג םיא ןעמ טָאה

 יז ןאֹוו ,עליוו רעד ןיא קעװַא זיא ןוא סעדדַא ריא ןטעבעג טָאה רע ,טעב

 -סעווש-ןקנַארק ַא .ןעוועג טינ רענייק זיא רעמיצ ריא ןיא .טניואוועג טָאה

 טָאה ןוא ריט רעקידתוניכש ַא ךרוד ּפָאק א טקעטשענסיורא טָאה רעט

 :שילגנע יו ןעננולקעג טָאה סָאװ ,שינַאּפש א םיא וצ טדערעגנ

 .ָאטשינ טציא יז ,ןיינ ?תור ---

 2י 2 זר ? יז טמוק ןעוו ---

 טשרע ןוא ןענַא ׁש ז ד טימ- ןריצַאּפש קעװַא יז .ןסיוו טינ ךיא ---

 ?0 בי ! ןרעקמוא יאדווַא ךיז יז ,ןסע-קיטימ םוצ

 ןוֿפ .ןורכיז ןיא טצירקעגנייא םיא ךיז טָאה ןעמַאנ רעד ...?ןָאשזד
 יזיזַא ךיז טכַאד ..?ןֶָאשזד רעד ,רע זיא רעװ .ןָא טנעמַאמ ןטשרע

 ךיז ןלעוװ ייז זַא ,טלייצרעד טָאה יז ןעוו ,רעטסעווש יד ,טלכיימשעג טָאה

 עיזַאטנַאפ ןייז ןיא רָאנ רע טָאה רשפא ןוא ...!ןסע םוצ טשרע ןרעקמוא

 יי ? םינּפ ריא ףיוא דיירפ-ןדָאש ןופ עסַאמירג א ןעזענ

 רעד ןיא קנַאב א ףיוא טצעזעג ךיז ןוא עליוו רעד ןופ סױרַא זיא רע

 רענייק ןוא ןעקנוהעגייבראפ ןוא ןעננַאנעניײברַאפ ןענייז ןדילַאװניא ,יילַא

 ןגעלענ זיא ןטנַאזירָאה עטייוו זיב .טקוקעגמוא טינ םיא ףיוא ךיז טָאה
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 :םורַא טנירגעג ךיז ןבָאה רענטרענ ןוא ןעמולב ;םי רעיולב ַא ןניוצעגסיוא

 סָאװ קיניו ןוא ?לח ןטסוּפ ןיא טעשזדנַאלבעג טָאה קילב ןייז רעֶבָא

 סָאװ ,דלודעגמוא יד טליפענ רָאנ טָאה רע .טלעוו רעקימורא רעד ןופ ןעזעג |

 רעטנוא ןגָאלשעגסױרַא טָאה סָאװ ,סייווש םעד ןוא ,םיא ןיא ןגיטשעג זיאי

 עסייה טלעטשעג ןיוש ךיז ןבָאה סע .םישובלמ עשירעטילימ ,עקיד ענייז
 ןעוועג ָאד טלָאװ ןוז יד יו ,ןעמוקעגרָאֿפ םיא זױא גנולצולּפ ןוא ,געט

 .טסברַאה ןיא טַאלב עטענַאיװדַאפ ַא יװ ,טרעטלערַאפ ןוא לעגיטעמרַאּפ
 ,ןדיילרעד וצ ןעװעג ךָאנ סע זיא ,ןיילַא ןעוועג זיא רע ןמז לכ רעבָא

 ןופ םירבח ,ןרענָאיצילימ עכעלטע .ןרָאװעג רעגרע זיא רעטעּפש לסיב ַא
 טימ ןטָאשַאב םיא טָאה רענייא רעדעי ןוא טקרעמַאב םיא ןבָאה ,טנָארפ
 | : ןגַארפ

 ?ואוו ...?טעדנואוורַאפ ..,.!ןועמש ,הַא ---

 " .טעדנואוורַאפ טשינ ,ןיינ --

 . 4 סָאװ ,ורּפָא ףיוא ---
 : .ָאי .---

 ?"בולק , ןיא ?"ָאניזאק , ןיא ןעוועג ןיוש טסיב .,,?גנַאל יוװ ףיוא ---

 זיא רע .ןגַארפ עלַא יד ףיוא ןרעפטנע וצ ןרָאװעג סואימ םיא זיא'ס
 ;נוטכיר רעד ןיא ,לטעטש ןופ ןײגסױרַא טזָאלעג ךיז ןוא ןענַאטשעגפיוא

 ןזיװַאב טינ ךָאנ רעבָא טָאה רע .םי גערב םייב סָאװ ,ךעלנרעב יד ןופ
 -עגכַאנ םיא טָאה .עמיטש עטנַאקַאב ַא יװ ,טירט טרעדנוח ַא ןיײגוצּפָא
 | : ןעירש

 ...!ןועמש זיא'ס זַא ,גיצ עשידיי ַא ןיב ךיא יוו ...!ןועמש !ןועמש ---
 ךיז טעװ רעדעיַא ןוא עקרעמש יו רערעדנַא ןייק טינ טָאה ןעירשעג

 רע טםעוװו טָא ;?לעשטַאישּפ , ןטלַא ַאזַא ןפערט וצ החמש ןייז ןלעטשרָאפ
 ...ןןצרַאה ןופ ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ,ןדעוּפָארַא ןענעק ףוס לכ ףוס ךיז
 סע סָאװ ,זלַא ןָא ןוא ן'תור ןָא טנַאמרעד ךיז רע טָאה לָאמַאטימ רעֶבָא
 ןייז וליפַא .ןרָאװעג ןשָאלענסיוא זיִא דיירפ ןייז ןוא ,טריסַאּפ ָאד טָאה

 | : ןרָאװעג ןעמונענּפָא יוװ עלייוו עצרוק ַא ףיוא זיא ןושל .

 ךיז טימ ן'הנעטנייא ןָאטעג םענ א ךיז רע טָאה --- !שטייטפ ---
 זיא ןועמש ...!?הנותח ןימ ַאזַא וצ ןזָאלרעד סע רע טמוק יז --- ןיילַא/

 ייב טסישאפ םעד ןגָאלשעג ןעמַאזוצ טָאה ןעמ ,רעדורב רעטונג אזא ןעוועג
 . פָאק ןטימ ןעמַאזוצ טניילרַאפ טינ ריש-ריש טָאה ןעמ ,ָאּפמַאק לעד ַאסַאק |

 ןוא ...ןעמואוושעגרעבירא ;עמַאזוצ ןעמ זיא ךייט םעד ,ָאיר?לעדדַאליוװ ייב
 ףאז ,ץעינַאקירעמַא ןַא ,טאלומ ַא םעּפע זַא ,טזָאלרעד ןוא רע טמענ ָאד
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 ךָאד יז רע טָאה טנעה ענייז רעטנוא ןופ ,,,!לדיימ סנועמש ןעמענקעווַא
 קידלוש זיא ,עקרעמש ,רע יוװ רערעדנַא ןייק טינ ,אי ,ָאי !טּפַאכעגסױרַא

 | - | ! קילגמוא ןקיזָאד ןיא |
 תישאר םיא ןסָאלשַאב רע טָאה ,ןייצ יד ןענועמש ןדערַאפ וצ ידכ ןוא

 ןופ זַא ןעז רע לָאז ,אברדַא .ןַאטיּפעּפ טימ עטכישעג יד ןלייצרעד וצ ?כ
 -ַפָארַא ןיילַא ךיז ןוא ןרעה רע לָאז !סױרַא טינ סטוג ןייק טמוק רעבייוו

 !לבשה רסומ ַא ןעמענ

 לכשח רסומ םעד ןופ ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןָא רע טביוה ןביוהנָא ןוא

 | | : : אפוג

 ּפָאק ןטימ לקָאׂש א רע טגנַאלרעד --- !רעבייוו יד ,רעבייוו יד ייא ---

 ...יטלעוו רעד ןופ קע ןַא זיא !ןַאמ ַא ןיא ךיז טבילרַאפ ענייא אזַא זַא --
 -יופ םָאד וטסעוו ןרעסַאװ ןביז טימ ןוא ךיז יז טבילרַאפ ןרעיוא יד רעביא

 : ! ןשעלסיוא טינ רע

 . טלייצרעד סָאד זַא ,רעביז ןיא רע .ןועמש טגערפ --- - ?טבילרַאפ ת---

 י ,חומי ןיא םיא טעשזדוה ןָאש זד ןעמָאנ רעד ,ן'תור ןגעוו עקרעמׂש םיא

 - -רַאפ !ךיילנ טינ טבילראפ וצ טבילרַאּפ ?טבילרַאפ טסייה סָאװ --
 ....רַיא ךיז טליוו ןבָאה הנותח ...!ןַאמ ַא טַאהעג לָאמַא טָאה יז זַא ,ןסעג
 .טגָאז יז יוװ ,יינסָאדנופ ןבעל סָאד ןניוהנָא .ןרָאפקעװַא

 ליו יז זא ,סע טסייה :;ּפָאק םעד ּפָארַא קידננייווש טזָאל ןועמש

 ,רע ןיא ןענַאװ ןופ !םיא טימ ןרָאֿפקעװַא ןוא ןענַאשזד טימ ןבָאה חנותח

 "עכייר יד ...רענַאקירעמַא ןא רעדָא ...ןעמָאנ רעשילגנע ןַא ?ןָאשזד רעד
 יז ...ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ לָאמניײק םיא ןענייז "סרעטעפ, רַענַאקירעמַא
 ןבעל סָאד ןביוהנָא ןוא עקירעמַא ןייק םיא טימ ןרָאפקעװַא סע טסייח! 'ליוו

 | ,. ײנסָאד ןופ

 ' -יורט ךָאנ זיא ןועמש ןַא ,ןעזעגמורַא עקרעמש ךיז טָאה ?ייוורעד
 טינ ךָאנ רע טָאה סָאד זא ,טּפַאכעג ךיז טָאה רע ןוא ןרָאוװעג רעקירע

 *;בייוו א ןֹופ ןבָאה ץְלַא ןעק שטנעמ א סָאװ ,תורצ יד טילשמ'ענּפָא גונעג

 / ;ןברַאֿפ עטסצרַאוװש יד טימ ןלָאמ ןָאטעג םענ א רעבירעד ךיז טָאה רע

 רע טָאה ,סעּפע טגָאז עקרעמש זַא) טנָאזעג קידנעטש ריד בָאה'כ --

 .חיווו יד רַאפ ןטיה ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,(טגָאזעג ןָא קידנעטש ןופ ןיוש סע

 םירָאוװ .ןדיימסיוא ייז ןעמ ףרַאד טסרָאיװ יירד ףיוא !רעייפ רַאפ יו העכ
 יי .. ךיז טבילרַאּפ ןוא יז טמענ ,געוװ ןייד יוזַא ךיז טסייג וד

 רעמ טָאה רע .ןליוק עסייה יוװ .טנערבעג ןענועמש ןבָאה רעטרעוו יד
 י"סיורַא ךיז טָאה עגַארפ ענעטלַאהעגנייא יד ןוא ןטלאהסיוא טנעקעגנ טינ

 : ליומ ןייז ןופ ןסירעג
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 ?ןענָאשזה ןיא .ייטבולרַאפ ךיז יז טָאה ןעמעוו ןיא --

 ,יאולה --- עקרעמש ךיז טציהעצ --- ?ןָאשזד ַא רַאפ סָאוו ןיא ---
 ןיא ןָאשוד ןוא ןענָאשזד ןיא טבילרַאפ ךיז יז טלָאװ ,םלוע לש ונובר
 : ..!ןעמוקעג טינ תורצ עלַא יד וצ ךָאד טלָאװ ,ריא

 יבַא :ןצרַאה ןפיוא ןרָאװעג רעטכייל ןענועמש ןיא קילבנגיוא ןייא

 זםיוא טקירדענ ױזַא םיא ןעמָאנ רעקיזָאד רעד טָאה סעּפע ..,!ןָאשזד טינ
 ןוא :רָאלקמוא ןינע רעצנַאג רעד םיא טרעוו קיטייצכיילג רעבָא !טימעג

 . ?ןענַאשזד ןיא ךיז טבילרַאפ תור ןעוו ןעוועג טוג יוזא סע טלָאװ סָאװרַאּפ

 רעטלמוטעצ ַא ...?עקרעמש סעּפע ָאד טדער תורצ ַא רַאפ סָאװ ןופ ןוא
 :טושּפ ןוא טסָארּפ גערפ ַא טציא ןיוש רע טגנַאלרעד

 ? טבילרַאפ ךיז יז טָאה ןעד ןעּפעוו ןיא ---

 יאמלה ,ךיז רעסיוא עקרעמש טרעוו --- ?ןעמעוו ןיא טפייה סָאוװ ---

 ןוא העש יירד רׂשפא ןיוש קיוּפ ַא יו ןָא ךיז טדער ןוא ָאד טייטש רע
 -- ךיז טלדנַאה סע ןינע ַא רַאפ סָאװ ןנעוו טינ ץלַא ךָאנ טסייוו רענעי

 . םירָאו ...!רימ ןיא יװ שרעדנַא ןצימע ןיא טשינ !רימ ןיא ...?ןעמעוו .ןיא

 השעמ עצנַאג יד רימ ךָאד טלָאװ ,שרעדנַא ןצימע ןיא ךיז טבילרַאפ יז ןעֹוו |
 1 יינש רעקירָאיַארַאפ רעד יוװ ןעגנַאגעגנָא

 קיֿפב ןטרעדנואוורַאפ ַא טימ מא ןועמש םיא טסעמ --- ?ריד ןיא --

 ? ריד ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה תֹוד --

 | .,.6.1תור -

 ןיא סיוא עקרעמש טכערב עיצַאוטיס רעד ןופ קינַארט רעד ץָארט

 : טגָאז ןֹוא סיוא לָאֿמ יירד ףוס םוצ טייּפש ,רעטכעלעג ןדליוו ַא

 סקיטנייה טמולחעג רימ ךיז ןבָאה סָאװ ,תוֿמולח ערעטסניפ עלַא --
 עניימ ףיוא ןלַאפ ןלָאז קירוצ רָאי ןעצ טימ זיב ןוא ,ןרָאיַארַאפ ןוא רָאי
 רעוו ...!עשרה ןֿפה זיב ָאקנַארֿפ לָארעגעג ןופ קידנֿבױהנָא ,ּפעק סמיאנוש
 ןגעוו ...!ךיא דער ,ןַאטיּפעּפ ןגעוו ךָאד דער ךיא ?ן'תור ןגעוו ןעד טדער
 ךיז טָאה סָאװ ,םייה-רעדניק ןיא ָאד טעברַא סָאװ ,ַאנַאלַאמ .ןופ ןַאטיּפעּפ
 אקווד יו שרעדנא טינ ןבָאה הנותח דניצַא ליוו ןוא רימ ןיא טבילרַאפ
 !טסקאוו רעפעפ ואוו ןפיולטנא ךיא לע ריא בילוצ סָאװ .ןעקרעמש טימ

 ַא טימ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה רע זא ןועמש טײטשרַאּפ דניצַא -
 ןעמוקעג וצרעהַא זיא רע זא ,טינ ללכ ךָאד טסייוו עקרעמש :טייקשירַאנ
 טסייוו יאדווא ןוא יאדווא ןוא ?טינ רָאנ יז רע ןָאק רשפא .ן'תור בילוצ
 ? ןסיוו סע רע לָאז ןענַאװנופ .,,?דַײמ ןייז זיא יז זַא ,טינ רע
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 סָאװ ,ןאטיּפעּפ טימ עטבישעג יד טקידנערַאֿפ עקרעמש יו םעדכָאנ

 ןייטש עדייב ןביילב ,ןמה ינב תרשע יד יוװ םעטָא ןייא ןיא ּפִא טנַָאז רע

 ,ןגיױצעגניירַא םיא טָאה עקרעמש ןכלעוו ןיא ,רעטנָאלּפ ןכאנ ..ןגייווש ןוא

 ענייא לָאמַא טינ ןעק רע יצ ,םיא ייב ןגערפוצכָאנ ארומ ןועמש ןיוש טָאה

 ,ּפָאק םעד ףיוא טביוה עקרעמש .תור טסייה סָאװ ,רעטסעווש-ןקנַארק ַא

 :למרומ ַא לָאמַאטימ טגנַאלרעד ןוא םורא ! ןגעלרַאפ ךיז טקוק

 יי 4+! ןעייג ייז ---

 ןעמ טעז ,ןירַא ףרָאד ןיא ךעלגרעב יד ןופ טריפ סָאװ ,געוו ןרעביא

 ןוא גנוטכיר רענעי ןיא טגנערטשעגנָא טקוק ןועמש ,ןשטנעמ ייווצ תמאב

 ,ןכיוה ַא ןופ גנוטיילגַאב ןיא טייג עכלעוו ,ן'תור הלַאב עקַאט טנעסרעד

 רַאפ טכייל ךיז ןטלַאה ןוא רעדַאנַאנבענ טנעָאנ ןענַאּפש ייז .ןַאמ ןטסעפ

 גנוגערפיוא רעסיורנ ןופ ּפָאק םעד ּפָארַא שזא טזָאל עקרעמש .טנעה יד

 ןוא עביל ןנעוו תוישעמ עלַא יד ךרוד ילּפ ַא ןעגנַאלרעד חומ ןייז ןיא ןוא

 ךיז טָאה רע עכלעוו ןוא ָאניק ןיא ןעזעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ךרָאמ

 : ךעלעכיב עטמירַאב יד ןיא טנעיילעגנָא

 !ן'תיממ ךיז טיעמ ...!ןעגנעה ךיז ט'עמ ,ןסיש ךיז טיעמ !ייא-ייא ---

 .ןגיוא יד ןביוהוצפיוא ארומ טָאה ןוא רע טסילשַאב

 ןרָאי עקילָאמַא .סענעצסידרָאמ עקיזָאד יד ּפִא ?ענש טפרַאוװ רע

 ןליּפש עילָאר ראפ סָאװ רעבָא .עיזַאטנַאפ ןייז טציירעג יירעסיש ַא טכָאװ

 טייצ קיטש ַא טכַארברַאפ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ייב :ןליוק עכעלטע ןיוש

 י | ? טנָארפ ןפיוא

 . :םולשַאב ןשיטנַאמָאר ַא ןָא טמענ ןוא עלייוו ַא טכוז רע

 םיא ןעמ טָאה יװ ,הַארג רענעי יװ ...!ןדרעװש ףיוא ?עוד ַא --

 ...? ןםורעג
 טינ ךיוא יא ענַאל ענעגייא ןייז זא ,רָאלק םיא טרעוו קיטייצביילג

 -םֹוא ןלָאז טָאװ ,עטבילעג ןייק טינ טָאה ַאטיּפעּפ ,תמא ,קידלניופ רָאנ

 יד ןופ טמוק סטונ ןייק רעבָא .ןעניישרעד ,טיוה רעלעה רעד ןופ ,טכירעג

 ענייא יוװ טנעיילעג טלמונא רע טָאה טָא :סױרַא טינ סעטכישעג עקיזָאד

 ,ריא טימ ןבָאה הנותח טלָאװעג,טינ טָאה רעטבילעג רעד סָאװ ,יורפ ַא/

 ןטימניא ןגרָאװרעד םיא ןוא ןטבילענ ןרעייט ןקיזָאד םעד ןעמונעג טָאה !

 טָאה ,ןוויוא !םעד טצייהעגנייא ךָאנ יז טָאה השעמה רחאכ ןוא ,טכאנ

 טּפוטשעגנירַא םיא ןוא עטעּפָאל ַא ףיוא רוחב-ןתח םעד טצעזעגּפױרַא ;

 רעגייטש א טצעז ןעמ יװ ,ערעשטעּפ רעטרעייפעגנָא רעד ןיא ףיט-ףיט

 .. תבש ףיוא הלח ןיירַא



 ןעננורּפשעגניירא ךיוא ןיילַא בייוו עקיזָאד יד ךָאנ .זיא גיילוצ סלַא

 ףיוא טנערבראפ ןענופעג ןדייב ייז ןעמ טָאה סנגרָאמֹוצ ןוא ןוויוא ןיא

 טָאה לטנעי עמומ יד סָאװ ,ןשַאט-ןמה ענעסענרַאפ ייווצ יד יו ,.,ליוק

 ..עבורה רעד ןיא טקעדטנַא םירוּפ-ןשוש םוא טשרע

 ףיוא ָאד ניוא ןייא טימ טקוק ןוא עקרעמש ךיז טפיירט --- תמא --
 ,תמא --- ךיז ןרעטנענרעד סָאװ ,ןטעוליפ ייווצ יד ףיוא ָאד ןוא ןענועמש

 ָאד ןענייז סע ןוא תבש ףיוא הלח ןייק טינ ןעמ טקַאב םיסַאקענעב ןיא
 אטיּפעפ יו ענעדיי ַאזַא סָאוו ,סייוו יינ דעבָא ,ָאטינ סנוויוא ןייק ןיטולחל

 ןוא ןגרעװרעד ,לשמל ,םיא טעװ יז זַא ןוא ..,!?ןרעלקסיוא ץלַא ןעק
 -וצמורא היחמ ַאזַא טינרָאג זיא'ס ?טונ ןיוש זיא ,םי ןיא ןפרַאוװטײרַא

 יצרעד ןוא םי ןטלַאק ןרעביא ,ןיילַא רענייא ,טכַאנ ןטימניא ןעמיווש
 ..1 טייהרענעגרָאוװרעד ךָאנ

 !גירק-רענריב ןטימנוא טיוט אזא טימ ןבראטש טינ ליוו רע ,ןיינ

 -ַאלעצנַאק ןיא ןייג רע טעוו ךָאנ טנייה ,חרביו ןכַאמ רע טעוו טנייה ךָאנ

 טנַאה רעד ףיוא ךיילנ םיא ןלָאז ייז זַא ,ףוס ןטסיוו א ןכַאמ ייז ,ןקא עיר

 : ! טנָארפ םוצ ןרָאפוצּפָא שינעביולרעד 'וד ןבעג
 ,רעמ ןוא רעמ ץלא ןטעוליס ייווצ יד ךיז ןרעטנענרעד יניבל יניב

 ,עטמילבעג סָאד ןוא ןַאמ ןופ רָאה ּפָאק ןטלזיירקעג םעד ןיוש טעז ןעמ

 ערעייז ןופ ןציּפש יד יו טעז ןעמ ןיורפ רעד ןופ ל?דיילק עטסַאּפעגנייא

 תור .גנַאג ןטכַארטרַאפ ןעמַאזננַאל רעייז ןיא טכייל ךיז ןרירַאב רעגניפ

 .ןוא ךיז רַאפ קילב ןטרעדנואוורַאֿפ ַא טימ טקוק ,ןייטש גנולצולּפ טביילב

 -רעוו עכעלדנעטשרַאפמוא טימ ךָאנ ריא טפור ןַאמ רעד ,ןפיול ךיז טזָאל

 עגנַאֿל ַא ןוא סמירָא עריא טיײדּפשעצ יז .טינ םיא טרעה יז רעבָא .רעט |

 טודלַאה ,םיא טשוק ,ןענועמש םורַא טמענ יז ;ךיז רעסיוא יז טביילב עלייוו

 :ןנַארפ רֹועיִש ַא ןָא טימ טיש ןוא םיא

 ?טנוזענ טסיב ?וטסכַאמ סָאװ ?ןעמוקעג וטסיב ןעוו --- |

 ךיז קידנלעוו יוו ,קילב ןטימ ןוא טנעה יד טימ םיא טּפַאטַאב יז
 -נטלאהענקירוצ סנועמש רעבָא .רעבלעז רעד ץלַא זיא רע זַא ,ןרעכיזרַאֿפ

 - -רַאפ ןיא'ס סָאװ ,ץלַא ןָא ,םיסַאקענעב ןָא ,ןענָאשוד ןָא יז טנָאמרעד טייק

 / טביילב ץאז רעטקידנערַאפ טינ ַא .טסנרע גנולצולּפ טרעוו יז ןוא ,ןפָאל

 | ,ןּפיל ענערָאװעג-סַאלב עריא ףיוא ןעננעה

 רעד ןופ וצ טקוק עקרעמש .רעטנענ וצ ל?ייוורעד טמוק ןָאשזד ךיוא

 :טשיוטנא ןַאד ןוא טנַאּפשעג תליחת זיא סָאװ ,סילב ןשי'בננ א טימ טייז

 ט'תיממ ןעמ ,טינ טגנעה ןעמ ,טינ טסיש ןעמ !השעמ א רָאנ עז --

 ...ןטינ
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 :טנאה רעד טימ טלעוו עצנַאג יד קעװַא רע טכַאמ רעטכפייווצראפ ַא

 !טינ טלעוו ןייק רָאנ זיא טלעו! עקיטנייח זַא ,סָאװ ךיא םייוו ---

 עקיטנייה יד טימ טלעוו עקיטנייה יד םאֹר ַא טימ םעט ַא רימ טָאה סע

 ןעוועג ןענייז קעטָאילביב-ןשארג רעד ןופ ןטייצ יד ןיא ,לָאמַא ..,!ןשטנעמ

 /!טייל ערעדנַא ןוא ןטייצ ערעדנַא רָאג
 .ןעשעג םעּפע ךָאד רשפא טעוװ סע יצ טקוקעגמורא ךיז טָאה רע ןוא

 יװ ,טלמוטעצ ןענַאטשעג ןענייז עלַא ,טריסַאּפ טינרָאג רעבָא טָאה'ס

 ,רעביז ןעוועג טציא זיא ןועמש .ןרָאװעג ןעמונעגּפָא ייז טלָאװ ןושל רעד

 ןרעינַאּפש ַא רענייא ןגעוו טעװעלערטעגנָא ָאד טָאה עקרעמש סָאװ ץלַא זַא

 -ניא ךיז טרעק ץְלַא סָאד ,ןגיולפעג טינ ןוא ןגיוטשעג טינ זיא ,אטיּפעּפ

 ריא ןוא ןגערפסיוא ,ןרעלקרעד םיא ליוװ תור ..,ן'תור טימ ןָא ן'תמארעד

 -- -- ןָאשזד ןוא .רעטרעוו ןייק טינ טניפעג יז --- טמיילעג יװ זיא גנוצ

 עקרעמש טרעלק -- !הכוס ןיא קַאזָאק א יו ןלַאפעגניירַא זיא רע ---

 טנפע סע ןעוו .טכָאקרַאפ ָאד רע טָאה עשַאק ענייש א --- ןענַאשזד ןגעוו

 - .יטגיילעגניירא טרָאד ךיז רע טלָאװ ,ןגיוא ענייז רַאפ בורג א דניצַא ךיז

 ןייק ןּפַאכ טינ דע לָאז --- האנה לסיבַא םיא סע טוט --- !םיא ףיוא טונ

 .רעקידרעירפ רעד זא ,רעכיז ןצנַאגניא טינ זיא רע ןמז ?כ ,רעבייוו עדמערפ

 ן .. תמאח םלוע ןפיוא ,םשח ךורב ,ןיוש זיא ןַאמ

 עגַאל רעד ןגעוו ןענועמש ט:ערפ ןוא ךיז וצ עטשרע יד טמוק תור

 ןוֿפ ךיז ןרעטייווחעד ייז .ליומ ןבלַאה ַא טימ טרעפטנע רע .טנַארפ ןפיוא

 . ןגעװ ןדער ייז ,סעומש ןקיטליגכיילג ַא ןריפרַאפ ןוא ייווצ ערעדנַא יד

 .םיוא עגַאל רעד ןןגעוו ,המחלמ רעד ןופ גנאנ םעד ןגעװו :ןכַאז עלעמרָאפ

 "ור יד ןופ טפַארק יד ןוא סעוויסנעפא עטצעכ יד ,ןטנָארפ ענעדישרַאּפ יד

 טּפעלק ךערּפשעג רעד .ןעמוקַאב סנטצעל טָאה ןעמ סָאװ ,ןעקנַאט עשיס

 ראג ןליוו ייז זא ,ןליפ עדייב ;ןשַאלעגסיױא םַאזננַאל טרעוו ןוא טינ ךיז

 יז ןביילב רעטרעוו עטגָאזענסױרַא םינ יד זא ,שרעדנַא סעּפע ןנעוו ןדער

 .ייז ןשיװצ טנַאװ א ףיוא ןלעטש ןוא זדלאה ןיא ןקעטש

 וד טָאה תור .קידנגייווש טנַאּפשעג עטכַארטרַאפ ייז ןבָאה עלייוו א
 :טייקליטש יד ןסירעגרעביא עטשרע

 ? ןענָאשזד ,ןעזעגנ םיא ךָאד טפָאה ---

 .ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג ?לקָאש א טָאה ןועמש
 ,. ביל םוא בָאה ךיא --

 טינ ,שינַאכעמ טגערפעגרעביא רע טָאה --?ביל םיא טסָאה וד --

 ץרַאה ןייז זַא ,טכאדעג םיא ךיז טָאה סע ,רעטרעוו ענענייא יד קידנרעה

 ,ןּפַאלק טרעהענפיוא טָאה
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 טיירג ןעוועג זיא יז ,.סעגנַארפ ענייז ףיוא טרַאװעג תור טָאה .טציא|
 ןגעו ןלייצרעד טלָאװעג םיא טָאה יז ,השירדו הריקח רעגנַאל ַא ףיוא
 טימ ףמאק ןננַאל ריא ןגעוו ,גנוטרַאװרעד ןוא טפַאשקנעב ןופ םישדח
 ןופ גנַאנ ןלַאטַאפ םעד ןגעוו ,,לָאטיּפש ןיא טכענ-ךַאװ ןופ ךשמ ןיא ,ךיז
 ..טנעקרעד סנטצעל טשרע ןייֿלַא טָאה יז סָאװ ,ןבעל ריא

 ןוא טנָאלקַאב טינ ךיז טָאה רע ,טנערּפענ טינרָאג טָאה ןועמש רעבָא = |
 .ףוס ןזיב ןגיוושעג קידתונשקע טָאה רע .ןפרואוורָאפ ןייק טכַאמעג טינ

 ןופ ןיֹוש טָאה רע זַא ,ךיז רע טנַאמרעד גוצ ןיא דניצא קידנרַאפ
 רעטיצ םענעטלַאהַאב ַא טליפעג ,טנָאקַאב ךיז ןבָאה ייז טניז רשפא ,גנַאל
 ,שרעדנא ןצימע ביל טָאה יז זַא ,ןגָאז םיא טעוז יז ןעוו ,טנעמָאמ ןרַאפ

 -רַאפ ,ץוביק ןופ ?עקטנעגילעטניא , יד ,יִז ךעלטנגייא טָאה סאו
 ןיוש ...!טשינרָאג --- ?ּפמוז-חרבכ ןופ ?סומַאשזד , םעד ,םיא טימ ןדנוב
 -ןעװָאהטעב א ייב קַארַאב ןטסוּפ ןיא ןציז טּפָא יז קידנעעז ,טלָאמעד
 רענעמוקעגיינ א תעב ,תובהלתה ריא קידנטכַארטַאב רעדָא עינַאפמיס

 ןופ עיצקודָארּפער שנעגנולעג ַא ןיירַא רענַאל ןיא טכַארבעגטימ טָאה ץולח |
 ןעלדורּפש סע זא ,טליפעג רע טָאה ,"טדנַארבמער , ַא רעדָא "גָאנ-ןאווי
 ,ט'מתחראפ ייז ןביילב םיא ראפ סָאװ ,ןלַאװק ריא ןיא

 ַא טנַאּפשעג ןבָאה ,םילונלג ךס ַא טכַאמעגכרודַא ייז ןבָאה ןאד טניז |
 טָאה רע -- רעמ ךָאנ ןטַאהעג ביל יז טָאה רע ;טייז ייב טייז ןבעל קיטש
 ןופ םיחטש עסיוועג ןיא טייקדמערפ עקיזָאד יד רעבָא ;טבעלרעהרַאפ יז
 ןגעוו טלייצרעד טינ לָאמנייק םיא טָאה יז .ןדנואוושרַאפ טינ ןזיא ןבעל
 רַאפ ןבילבעג זיא טײהנעגנַאגרַאפ ריא ןוא ,זיוה-ןרעטלע ןוא טנגוי ריא
 -גָאט ןגעו טסעומשעג רָאנ ןבָאה ייז .ךוב ןסָאלשעג ַא ןוז ןגיֹוא ענייז
 עלא ןיא ןוא .ןעמעלבָארּפ עשיטילאּפ ןוא קיטקַאטײײטרַאּפ ןגעוו ,ןגַארּפ
 -יד תודוס רעקילָאמַא רעד ןיא טליהעגנייא .ןבילבעג יז זיא םילונלג ערייא
 | : ,טייק

 .ןעגנואיצַאב עכעלטכעלשעג ערעייז תעב ,רָאג יז רע טָאה טשרעהַאב
 רַאפ טקעלּפטנַא ןצנַאגניא ךיז ןוא קינעטרעטנוא ןעוועג םיא יז זיא ןַאד
 טליפעג ןַאד יז טָאה רע .ןטסולג ןוא ןרענַאב עמייחעג עריא עלַא טימ :םיא
 ףיוא רעבָא .ןליוו ןייז ןופ קיגנעהּפָא סיוכרוד ,טכַאמ ןייז ןיא  ןצנַאגניא
 ביא ןבעל ןנעלעג זיא יז ןעוו ,רעטעּפש עלייוו ַא רָאנ רעדָא ,סנגרָאמוצ-

 ,לשומ ַא יװ ,ןכָארקרַאפ רעדיוו יז ןיא ,עטליקענּפָא ןוא עטקיטעזעג ַא
 ערַאבעזמוא ןַא זא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה'ס ןוא לָאש רענענייא ריא ןיא
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 עטרעבָארעדמוא סָאד ןעוועג יז זיא רעדיוו ןוא ,ּפִא ייז טלייט הציחמ

 .תושר ןייז ןופ סױרַא רדסכ ךיז טשטילג סָאװ ,ל?דיימ

 ס'תור רעבָא .טרעלקעגכרודַא טינ ץלַא סָאד רע טָאה םיסַאקענעב ןיא

 -ענפיוא ןבָאה ייז סָאװ ,קיטייוו ןכעלקערש ,םעד ץָארט -- ןענייז רעטרעוו

 ןופ ןיוש ךיז טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,ךַאז ַא יוװ ןעמוקעג ךָאד -- טקעוו

 .ןגיוושעג ןסיברַאפ יוזא רע טָאה רַאפרעד ןוא .טכירעג גנַאל

 + -פָארַא ןַא טימ ,רעטקידלושַאב ַא יװ ןסעזעג ןָאשזד זיא ןסע םייב

 רעלעט ןפיוא זייּפש יד ןענועמש טגנַאלרעד טָאה תור .ּבָאק םענעזָאלעג

 עקרעמש ןוא טיטעּפַא ןָא ןסעגעג ןבָאה.עֶלַא ,זָאלג יד טליפעגנָא םיא ןוא

 -רַאּפ עקיכַאפריפ א ןעקנורטעגסיוא ןוא ,טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה

 רעד ןיא ןענועמש טריפעגסיורַא תור טָאה קיטימ ןכָאנ דלַאב .ןייוו עיצ

 ;יילַא

 ?ָאי ,געט עבעלטע ָאד טסביילב ---

 ךיא -- ןּפיל ענעסאלשעג ןשיוװוצ טדערעגסיוא רע טָאה -- !ןיינ --

 ,קירוצ טנייה רָאפ

 ? ןגרָאמ זיב ןביילב טינ טסנעק ---

 .ןיינ ףיוא ּפָאק ןטימ טיירדעג טָאה רע

 ! טנַארפ םוצ ...ּפָא ןנרָאמ טראפ ןָאשזד --

 : ? טנָארפ םוצ ---

 ,..טערַאזַאל-דלעפ ַא ַא ןיא ןרָאפרעביא רעטעּפש רשפא לעװ ךיא ,ָאי --

 :לסקַא ןרעביא ןָאטעג טעלג ַא טכייפ םיא ןוא טקַאחרַאפ ךיז טָאה יז

 ךיא .ןעמַאזוצ טנווֶא ןצנַאנ א ןייז ןלעוו רימ ...!ןועמש ,ביילב ---

 | .רושזיד-טכַאנ ןיימ ןופ ןעיירפאב טנייה ךיז לעוו

 : ןבענענוצ טָאה יז .ןגיוושעג ןוא טייז א ןָא טקוקעג טָאה רע

 -+ ןעז זיא טינ ןעוװ ךָאנ ךיז ןלעוו ריִמ יצ טפייוו רעוו ---

 -פיוא עליטש עריא רעבָא .ןרערט טרעטיצענ ןבָאה עמיטש ריא ןיא

 ,רַאפרעד רשפא .תונשקע ןייז טפרַאשרַאפ ךָאנ ןבָאה רעטרעוו עקיטכיר

 ?ןקידלושַאב ֹוצ יז ,טנורג םוש ןייק טַאהענ טינ םורַא ױזַא טָאה רע סָאװ

 עֿכַא ןרָאװעג טקיררעגסיוא ןענייז גָאזּפָא ןייַז ןיא ::טערומכעננָא יךיז טָאה יז

 רעקידתופתושב ַא ןופ גנורענירעד יד ,ןפרואוורָאפ עטנַאזעגסיורַא-טשינ

 ליוו .ןטינשעגרעביא טנַאה ענענייא יד טימ טָאה יז סָאװ ,טיײהנעגנַאגרַאפ

 ןנעוו ןטכַארט טינ לָאז רע סָאװ !טכערעג זיא רע ..;?ןפָארטשַאב יז רע

 ! טכערעג ןבייפב רע טעוװ ,ריא

 טינ זיא רע יאמלה ,הטרח ?סיב ַא ןועמש טָאה ,נוצ ןיא ,דניצַא

 טימ ןציז וצ ,ןייש יוזא ןוא קירעיורט יוזא ןעוועג טלָאוװ סע .,ןבילברַאפ
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 די

 סעילַאװכ עבלעז יד זא ןרעלק ,םי ןופ גערב ןפיוא טכַאנרַאֿפ ןיא ריא
 יד טכאמעג ןבָאה ייז ואוו ,הירסיק ןופ טעגערב יד ייב טייווטייוו ןּפַאלק
 ,רעטצעל רעייז זיא'ס זא ,ןסיוו קיטייצכיילג ןוא ,טפַאשטנַאקַאב עטשרע
 ןצ ףיוא ןָאט ריא טזומעג רע טָאה טלָאמעד רעבָא ...טנווֶא רעמַאזניימעג
 ,טסעטָארּפ ןוויטקניטסניא םעד ןעמוקייב טנעקעג טינ טָאה רע ,סיעכהל
 רע זיא טכַאנרַאפ ןבלעז ןיא ןוא .ןסיוטשעג ןוא טשרעהַאב םיא טָאה סָאװ
 ,טכַאמעג ךיז טָאה .סָאװ ,גוצ ןטשרע םעד טימ ןרָאפעגּפָא

 רע .ךָאנ םיא טיירש ןעמ יוװ טרעהעג רע טָאה לַאזקָאװ םוצ קידנעייג
 זיא רשפא זא ,גנונעפָאה ַא ןופ טריזירטקעלע ,ּפָאק םעד טיירדעגמוא טָאה
 רעד ףיוא ןוא םולח רערעווש א ןעוועג רָאנ סע זיא רשפא ,סנ א ןעשעג
 ,ןֿפורעג םיא טָאה תור טינ רעבָא .ןעוועג יוז ,לָאמַא יו ץלַא זיא רָאוװ
 ,גוצ ןבלעז םוצ ?קעּפ ןייז טימ טלייאענ טָאה סָאװ ,עקרעמש ןעוועג זיא'ס
 ַא אוו ,עטעסַאבלַא ןייק ןרָאפ וצ שינעביולרעד יד ןעמוקַאב טָאה רע
 זעננערב ךָאנ ןעק רע יצ ,ןסילשַאב טפרַאדַאב טָאה עיסימָאק עשירעטילימ
 טקַאּפעננױא רע טָאה ,סופ ןייא ףיוא ,קיד'נוזּפחב .טנַארפ ןפיוא ןצונ
 ידכ ,תוחוכ עֶלַא טימ ןּפָאלעג רע זיא טציא ןוא ןטייקיניילק רַאַּפ ענייז
 ַא ןדערוצסיוא ןעמעוו טימ ןבָאה ןוא ןעמַאזוצ ןענועמש טימ ןרָאפ וצ
 | | ,געוו ןגנַאל ַאזַא רעביא טרָאוו

 םיא טָאה עקרעמש ןוא קידװעדערַאב ןעוועג טינ זיא ןועמש רעבָא
 רע טָאה ןיילַא .דַאשט ןופ ןעכושטסיוא ךיז לָאז רע ידכ ,ורֹוצ ןזָאלעג

 -ץנ ,ןרענָאיצילימ !עשינַאּפש יד טימ טפַאשרעדורב-םוג ןסָאלשעג לייוורעדיי---
 ,ןירַא ?גרָאנ ןיא ךיז וצ ךיילנ ןעלנַאל ענרעדעל ערעייז ןופ ןייוו ןסָאנ
 "קעטָאילביב-ןשָארג , רעד ןוא זירַאּפ ,ןלױּפ ןופ תואלפנו םיסנ טלייצרעד
 : רָאכ ןיא טלקיצעג-קיד'תוקיתמ ןעגנוזענטימ ןוא

 ןבײרש רימ טסליװ וד בױא טא, |
 סערדַא ןײמ ןוש ךָאד ומסײװ
 ַאמ טר ַאכ .טפ טוטרפ ןפיוא

 " ...עינילרעײפ רעטשרע רעד ןךיא

 -קָאװ ןופ ?קניוו ַא ןיא ,ַאיצנעלַאוװ ןיא טסיטכענענרעביא ןבָאה ייז
 -ימ עקידנעגניז ןוא רעדניק עקידנענייוו ,רענעה עקידנעיירק ןשיווצ ,לַאז
 זיא עקרעמש ןוא טּפַאכעגפיוא ךיז ייז ןבָאה לָאמ עכעלטע .ןרענָאיציל
 ךייפנ רעבָא .דייר ןופ ןלַאפ-רעסַאוװ ןיא ןכַארבעגסיױא טכַאנ - ןטימניא
 - ןעקנאדעג ענייז ןיא ןָאטרַאפ ץלַא זיא ןועמש זא ,טקרעמַאב רע טָאה
 ןופ ןעיורג ,ןטימ .טעכושטעגסיוא טינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רע זא ,ןמיס ַא

 5 : א
 | חוסר ה 24 .הרשיחו ריייחז



 ןעמעלַא ןיא ןענייז רעבייוו יד רָאנ עקַאט זא ,ןסָאלשַאב רע טָאה ,רָאיַאק

 יי : םולשַאב ןטסעפ ַא ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא ,קידלוש

 ןייק רעמ ייז טימ ליוו ,עקרעמש ,רע !סיוא זיא חאלחו םויחמ .--

 עשיזעניב ַא וליפֲא ןבילרַאפ םיא ןיא ךיז גנעמ ןוא ,ןבָאה טינ אׂשמו עגמ

 .. םינרָאג רעמ ןוא הליחמ ןטעב לָאמ טנזיוט דיא רע טעװ ,ןסעצנירּפ

 -ערעקרעביא עתמא ןַא ןעמוקענרָאפ לייוורעד זיא עטעסַאבלַא ןיא

 -עג טינ ןועמש טָאה ?ָאלוקריס , ןיא טינ ןוא יילַא רעד ןיא טשינ ,שינ

 -ַאב רע טָאה טכַאנרַאפ טשרע .הרבח עשידיי יד ןופ םענייא ןייק ןפָארט

 ןיא טפיטרַאפ ,טסָאּפ רעד ןופ ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,ןענַאמנרעב טקרעמ

 | .סַאנ ןטימניא ווירב א ןענעייל

 טסיב --- טיירפרעד עקרעמש ךיז טָאה -- !ןַאמנרעב ,רָאנ עז --

 ? זירַאּפ ןייק עקַאט טסרָאפ וד !רעב א יװ טנוזענ ךָאד

 ,ביולרוא ןצרוק א ףיוא ,ָאי --
 ."יקצָאטסילאיב , עפַאק ןיא סםורנ ַא ןבענּפָא םשח ןעמפ טסלָאז --

 וּפ ענעטָארבעג רָאּפ ַא ןקישוצ זדנוא נעמ יז זַא ,עט'תיבה-לעב רעד נָאז

 ,ןגָאז וטסלָאז רעטסינימ-רעימערּפ םעד ןוא ,ןטרָאק לשעּפ ַא ןוא סעקיּפ

 -טינ , רעד טימ ןיירַא ןטַאט סנטַאט ןייז ןיא חור א זַא ,ןעמָאנ ןיימ ןיא

 ?סָאװ ,טלעוו א רקפה זיא'ס ,ךיִז יז ןעניימ סָאװ .ןעמַאזוצ "ץנעוורעטניא
 ףיוא טדערעג טָאה ןוא רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו טליפענ ָאד ךיז טָאה רע

 -םיוא רעדיוו דלַאב טָאה ןוא ןרָאװעג םלענ רדסכ זיא רע ,ןכַארּפש עלַא

 : טניירפ-עטונ עטסעבכ יד ןבעל טכיוטעג
 .ןענַאמנרעב טגערפענ ןועמש טאה --- ?ןַאמייר זיא ואוו -- ||

 .עדַאגירב רעשיווַאלס רעד וצ טלייטענוצ םיא טָאה ןעמ ---

 ואוו -- טיירפרעד ןועמש ךיז טָאה --- ?עדַאנירב רעזדנוא ןיא ---

 וי יה : | ? רע זיא
 ,ַאנָאלעצרַאב ןייק ָאטיוא ןַא ןרָאפענּפָא זיא ירפרעדניא טנייה ---

 .ןָאנַארַא ןפיוא ץלא ךָאנ טגיל עדַאנירב יד םירָאװ .ןרָאפענטימ רע זיאי

 .ןעמַאווצ ןרָאפעג רימ ןטלָאוװ ייווצ-נָאט ַא ךָאנ טראוו רע ןעוו ---

 | | ? דניקסיז זיא ואוו ןוא
 -קנארפ ןופ "עיולב , טרָאּפסנַארט א ןעמוקעגנָא זיא'ס ?דניקסיז ---

 -ענ םלענ זיא ןוא ךעלקעּפ טנזיוט עכעלטע ןנָארקעגסױרַא דע טָאה ,ךייר

 ןסיורג וצ א ןעמוקַאב טָאה רע זַא ,,ןעזענמורא ךיז טָאה ןעמ רעדייא ןרָאוי

 - ,קלח
 ? ןזיוצנַארפ יד ייב ץלַא ךָאנ זיא רע --|
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 -ַאנ עיולב , יד האיצמ עסיורג ַאזַא ייז ייב סע זיא רַאפרעד ,ָאי ---
 ,"ןזַאול

 טנעקעג טלָאוװ'כ --- עסרעמש ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז ,טָאה -- דַאש ַא --
 . .ןזיוצנַארפ יד ֹוצ קירוצ ךיוא יינ ךיא םירָאװ .םיא טימ ןעמַאזוצ ןרָאפ
 .טקיטעטשַאב ןיוש ךימ טָאה עיסימָאק עשיניצידעמ יד

 ןעיירפ .ַא ייב טצעזענוצ ךיז ןוא "ָאלוקריס, ןיא ןיירַא ןענייז יז
 לָאמַארעריװ טָאה רע סָאוװ ,ווירב ןיא טפ;טרַאפ ךיז טָאה ןַאמגרעב ,לשיט
 ,ביֹוהנֶא ןופ טנעיילעג

 ןייד ןופ -- ןעוועג קיסּפמ םיא עקרעמש טָאה -- ?ןענַאװ ןֹופ ---
 ? זירַאּפ ןופ סעּפע יז טביירש סָאװ .,.?יורפ

 .ןַאמלעסעק .אינוס-רבח ןיימ ןופ זיא'ס ,ןיינ ---
 זיא א סָאװ ,עקצנַאװ רעלָאמש א טימ ,רענָאיצילימ רעקיטיוה-לקנוט א

 יד טציּפשעגנָא טָאה ,לשיט ןקידתוניכש א ייב ריב לפוק יא רעביא ןסעזעג
 נאז א רעטעּפש עלייוו ַא ןוא רעטרעוו עטצעל יד ןופ גנַאלק םייב ןרעיוא
 ; ןָאטעגי

 . .ַאניּפ ייב ...סירוצ ןכָאװ יירד טימ ןלאפענ ...ןַאמלעסעק ַאינוס --
 טינ תליחת םיא ןבָאה ייז ןוא שירַאגלוב טדערעג טָאה שטנעמ רעד

 ,יונעג ןסיוו טלָאװעג טָאה ןַאמנרעב .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו ,ןענַאטשרַאפ
 יז .טנערפעגרעביא לָאמ עכעלטע םיא ןוא ,טנָאזעג טָאה רע סנױזַא סָאװ
 טשימעג ,שיסור ןטכעלש א ןיא טדערעגנעמַאזוצ ףוס לכ ףֹוס ךיז ןבָאה
 -רַאפ ךעלטייד ןוא רָאלק טציא טָאה ןַאמ רעד .ןקורדסיוא עשיליוּפ טימ
 ןי }2 'ׂ : טרעכיז

 עקַאטַא רעד תעב ,ןכָאוװ יירד רַאפ ןלַאפעג זיא ןַאמֿפסעק קַאינוס ---
 ,טנַארפ-ןָאנַארַא ןפיוא ,אניּפ ףיוא

 : ןגיוא עקיבילגמוא טימ טקּוקעגנָא םיא טָאה ןַאמגרעב
 ריּפַאּפ עלעניוב סָאד טקערטשענסיוא רע טָאה --- ?ווירב רעד ןוא ---

 ? ןוירב םעד םיא ןופ ןעמוקַאב טשרָאקא ךָאד בָאה'כ ---
 .טימ טקוקעג ןוא ריב ןייז ןופ ןָאטעג ּפוז א טָאה רעטנַאקָאבמוא רעד |

 : ןקידנדער ןפיוא דיילטימ

 ? ווירב רעד ןרָאװעג ןבירשעג זיא ןעוו ---
 :עטַאד רעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא ןַאמנרעב טָאה טציא טשרע
 . ,,. סירוצ ןּכָאװ ריפ טימ ---
 .. אניּפ ףיוא עקַאטַא רעד רַאפ טסי ה'פ ---
 ,ןירַא געוו ןיא ךיז ןטיירג ייז זא ,עקַאט טביירש רע --
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 = ןטמישַאפ יד ןבירטרַאפ רימ ןבָאה טכאלש רעגנַאל ַא ךָאנ ---

 .-עזייה עטשרע יד ןעמונרַאֿפ ןבָאה רימ --- רַאנוב רעד ט?ייצרעד טָאה
 ענעטלאהאב רעבָא .ןקע עכַא ןיא ןדַאקירַאב טלעטשעגנפיוא ןוא ףרָאד ןופ

 זיא ןַאמלסעק ַאינוס .רעטסנעפ ןוא רעכעד יד ןופ ןסָאשעג ןבָאה ןטסישאפ

 ןקינײרוצּפָא ידכ ,גנולײטּפָא עניילק ַא ןופ ץיֿפש ןיא ,סיורָאפ ןעגנַאגעג

 ןעזעג םיא בָאהיכ .רעטשרע רעד טנַאּפשעג טָאה רע .ךעלסענ עלָאמש יד

 .ןלַאפעג רע זיא ןַאד ...ןוחצינ ןבילוצ ,דיירפ ןופ טלַארטשעגנ טָאה רע --

 | ;טנַאשזרעס סלַא ןרָאוװעג טרינימָאנ 'רע זיא ,רעירפ געט יירד

 קולש א טגננַאלרעד ןוא גנולייצרעד ןייז טקידנעעג טאה ןַאמ רעד

 םעניילק ןיא  ּפָאק םעד טּפוטשרַאפ טָאה ןַאמגרעב .?פוק ןקימיוש ןופ

 יוזא טלָאװ רע .יוז ,ןענעייל ןיא טפיטרַאפ רעדיוו ךיז ןוא דיּפַאּפ עלענייב

 -ַאב טָאה עקױעמש ,רבח ןייז ןופ עמיטש עקידעבעל יד טרעהענ .ךָאנ םורָא
 | : ןעמעלַא רַאּפ ןעקנירט וצ יטלעטש |
 !ליומ ןיא סעּפע םענ --- |

 ןפיוא קילב ןקידנעשזדנַאלב ַא טימ טקוקעג גנַאפ טָאה ןַאמנרעב
 .טָאה רע .ןעננאנעגסיורַא זיא ןוא ןביוהעגפיוא גנולצולּפ ךיז טָאה ,זָאלנ

 .ןסָאלשעג ןעוועג ןיוש זיא ָארויב סָאד רעבָא ."רעדַאק , םוצ טזיירּפשעג

 -רע רעד טרַאװעג טָאה ןוא ירפ רעייז ןעמוקעג טרָאד רע זיא סנגרָאמוצ
 ,ריט רעד העטניה רעטש

 -קעס רעד טנערפעג םיא טָאה --- ?ךיידקנַארּפ ןייק ביולרוא ןגעוו ---

 -רַאפ ןרעוו טנייח --- ריט יד טנפעעג טכַא רענייז ַא טָאה רעכלעוו ,רַאטער
 .עּפורג ַא ּפֶא טראפ ןגרָאמרעביא-ןגרַאמ .ןריּפַאּפ ענייד קיט

 .. ביולרוא ןופ ּפֶא ךיז גָאז ךיא .,ןייג ---
 | ? סָאװרַאפ ---
 .טנָארמ ןפיוא קירוצ ליוו ךיא ---

 ןָא .קילב ןקידנשרָאפ .ַא טימ טקוקעגנָא םיא טָאה ךַאטערקעס רעד

 טָאה רעדעיא טינ ןוא דסח רעסיורג א ןעוועג זיא ךיירקנַארפ ןייק ביולרוא
 .ןעוועגנ הכוז וצרעד

 זירַאּפ ןיא ןבָאה רימ --- טנערפעגרעביא רע טָאה --- ?סָאװרַאפ -- =?
 .ןרענָאיצילימ ערעזדנוא טימ ךיז טמענראפ סָאװ ,גרוריכ ןטמירַאב ַא

 | ..ןַאינוס טעגרהעגקעװַא ןבָאה ייז !םיבלכ יד ...ָאי--
 טָאה רע .לאטעמ א יװ ,טלַאק ןעגנולקעגנ טָאה עמיטש סנַאמגרעב

 םעד ןזָאלענּפָארַא טָאה רַאטערקעס רעד .ןצַאז ענעסירענּפָא טימ טדערעג
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 רעד .שיט ןפיוא ןגעלעג ןענייז סָאוװ ,ןריּפַאּפ יד ןיא טרעטעלבעג ןוא ּפָאק
 יד טציּפשעגנָא ןוא ןקעטש ןפיוא טנעלעגנָא ךיז טָאה קָאלָאּפ רעװַאלוק
 | | -,טרָאװ ןייא ןייק ןרילרַאפ וצ טיִנ ידכ ,ןרעיוא

 -ענ זיא אינוס ואוו ..,ןָאילַאטַאב ןשירַאנלוב ןיא ןייג ליוו ךיא --
 .+ ןעוו

 .ןטעטילַאמרָאפ ענעדישרַאפ טליפעגסיוא רע טָאה נאט ןבלעז ןיא

 טעוו סע זיב ,עמרַאזַאק רעד ןיא געט רָאּפ ַא ןטרַאװ טפרַאדעג טָאה רע

 ,טרָאּפסנַארט א ןכַאמ ךיז

 :"רעדַאק , ןופ ןעגנַאנעגסױרַא זיא רע ןעוו ,ןפָארטעגנ םיא טָאה ןועמש
 ---  ןירַאּפ ןייק וטסרָאֿפ ןעוו ?

 .ןרַאנלוב יד וצ יינ ךיא .ךיירקנארפ ןיוק טינ רָאפ ךיא 2

 טָאה ןַאד  .ילַא רעד רעביא טזיײרּפשעג ייז ןבָאה קידנגייווש
 - | . : טנערפעג ןועמש

 ?ןעמוק טספרַאד ֹוד זַא ,טסואוועג טָאה יורפ ןייד ---
 ,ןייטשראפ טעוו יז רעבָא .גָאט עדַאיל ַא דימ טרַאוװרעד יז ,ָאי --

 .ןרָאז עגנַאל טניז רבח ַא סנדייב רעזדנוא ןעוועג זיא ַאינוס

 ;דירדַאמ ןייק ןָאימַאק א טימ ,רעטשרע רעד ןרָאפעגּפָא זיא .עקרעמש .-
 .ואוו ,לַאירָאקסע ןטנעֶָאנ םוצ אטיוא ןַא ןעמענ טפרַאדעג רע טָאה טרָאד
 .ןניוא יד ןופ ןדנואוושרַאפ זיא ןאמנרעב .ןענַאטשעג זיא עדַאגירב ןייז
 -ענמורא רע טָאה לייוורעד ."טרָאּפסנארט , א ףיוא טרַאװעג טָאה- ןועמש
 ןייק ןענופעג טינ ךיז ןוא ןסַאג רעטעסַאבלַא רעביא םַאזנייא טעשזדנַאלב
 .טייל-רעטילימ טיירדענמורַא םוטעמוא ךיז ןבָאה ךעלנייוועג יו .טרָא
 יד ףיוא ןעננַאנענקירוצ ןוא ביולרוא ףיוא ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ
 ךס א ,ןעמַאזוצ ןייז ייז ןלעװ לָאמסָאד .ןרָאפניחַא ךיוא טעװ רע .ןטנַארפ
 - ןעמ ,המחלמ יד ןקידנע ךיז טעװ ךָאנרעד ...עקילָאמַא יד ,חרבח עשימייה
 רֶענעש טעװ ןבעל סָאד .. ,ןקירבַאּפ ןוא ןֿפוש ןעיוב טעװ ןעמ ,ןניִז טעוו
 0 12 יי יי - -"  ..ןרעװ

 ן'תור טימ .ץרַאה ןייז ןעשטָאט טרעהענפיוא טינ 'טָאה םירָאוװ ַא
 ןָא ןבעל סָאד ןוא ...!טינ לָאמנייק .,ןייז טינ רעמ לָאמנייק ןיוש רע טעוו
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 {קירבאפ יד ןוא ןקוש יד ךיֹוא ייןרעוו רענעש טינ םיא רַאפ טעװ ן'תור
 ,.. םירָאוו ןקידנגָאנ םעד ןליטשנייא טינ ןלעוו ,דיירפ עניימעגלַא יד ןוא

 .ערַאגירב רעד ןיא טרָאּפסנַארט א ןייגּפָא טעוו ןנרָאמרעביא-ןנרָאמ

 רעבָא .אנוש יןטימ םינּפ לא םינּפ ,ײשנַארט רעד ןיא ןגיפ רע טעוו דלַאב

 ןענעק טינ רע טעוװ עיניל-רעיופ רעד ןיא וליפַא זַא ,םיא ךיז טכַאד סע
 ןענַאנַאק ןופ ןעמורב סָאד ןוא ןזעיארטימ ןופ יײרעקסַארט יד ,ןסעגרַאפ
 ןיוא טליה סָאװ ,טעמוא ןליטש םעד ןעיירשראפ וצ ןייז חוכב טינ ןלעוו

 | ,רעיילש ןלעקנוט א ןיא יו ,טלעוו עקימורַא יד

 ַא ןיא ןייג טעוו רע :קנַאדעג רעד ןלאפעגנייא םיא זיא טכירעגמוא

 :?סַאלירעג, עקיזָאד יד ןגעוו ךס א ךיז טלייצרעד ןעמ !עּפורג-ןענַאזיטרַאּפ

 "יא עקידמיצולּפ ןכַאמ ,טנייפ ןופ !עירָאטירעט רעד ןיא רעבירַא ןעייג יז

 ןוא ףירגנַא ןַא רַאפ ןקירב יד ןרעטשעצ ,ןלורטַאּפ ערענעלק ףיוא ןלַאפרעב

 ... ןלַאנעסרַא ןוא ןקירבַאפ ןקידעש

 -וולרעד ַא ןק יש  רעכיז ןלעװ ייז .םיא ןעמ ןָאק עדאגירב רעד ןיא

 ןרעוו טעברַא רעקיזָאד רעד וצ םירָאװ ;עיצַאדנעמַאקער א ןבעג ןוא שינעב

 | | ,הרבח עטסקיטומ יד ןבילקעגסיוא

 ןייטש רע זיא ןטנוא ."רעדַאק, םוצ טריפעג ןיילַא םיא ןבָאה םיּפ יד
 טָאח; טייהנגעלראפ ןופ ליפענ ַא :ןײגוצפױרַא טנַאװעג טינ ןוא ןבילבעג

 -עי רעטנוא ?רַאטערקעס םעד ןרעלקרעד סע רע ?ָאז יוװ :טשרעהַאב םיא

 ,,.ועטכישעג עלַאטנעמיטנעס ןייז ןלייצרעד ןענעק טינ רע טעװ קילב סמענ

 שיורעג ןטנַאקַאב א טרעהרעד רע טָאה טייצ-קיטימ ,טראוועג טָאה רע

 ! יקסרַאשזָאּפ :טיירפרעד ךיז ןוא שלוק ַא ןופ

 :סמירָא יד ןיא ןעמונעגמורַא םיא טָאה קאלַאּפ רעד
 ? טייצ עצנַאג יד ןעוועג וטסיב ואוו !ינַאכָאק ָאקמיס ---

 0 וי - ,טלמַאטשעג טָאה ןועמש

 ,ךעלעבייט רָאּפ ַא יו טבילעג ךיז יאדווַא ?ןעזענ ?דיימ סָאד ןוא -- = -

 וד זַא !ןזָאלרַאפ ךיז ןעמ ןעק וד יװ גנוי ַאזַא ףיוא ,השקשינ ...?הא

 זדנוא ןבָאה ייז יו טסקנעדענ .,.!ןרָאמ יד.טימ ןבעגעג הצע ןַא ךיז טסָאה
 | | ?סרעסעמ יד טימ טלגנירעגמורַא

 טקֹוקעגנָא םיא טָאה קַאלָאּפ רעד .ןגיוושעג ןנעלרַאפ טָאה | ןועמש

 ןעמונעג םיא טָאה רע .ןענַאטשרַאפ ךיילנ ןוא קולב ןקידנשראפ ַא טימ

 | | ; םירֶא ןַא רַאפ

 ו
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  ףיוא ןאואפ ךעלריימ קינייוו ...!ןעקנירטסיוא סעּפע ןרימ ,םוק ==
 !ולזעלג ַא ןעֶמענ ןייֵג רימָאל ,ןטייקשידאנ ...?סָאװ ,טלעװ רעד

 ַא ןסעזעג זיא ךעלשוט יד םורא ."ַאלוקדיס ,, ןוא ןוירַא ןענייז ייז =
 8 ןבָאה טייקמירַאוװ"ננולורפ רעקידנסקַאװ רעד םילוצ .םלוע רעטכודעג
 טָאה זאשוד רעד .רעמינּפ עטציהעצ ןוא ךעלקער עטעליּפשעצ .טָאחׂשג
 יױװ ,טָארטסקַאֿפ א טצנַאטעג טָאה רענַאיצזלימזרענעג רעד ןוא טּפַאלסעג
 ןַא יו ,ןטלָאװ ייז יוװ :?עוש םעד ןטערטרעבירַא ןטשרע םנועמש תעב
 -רַאשזָאּפ .ןרָאוװעג ןשָאלענסױא טינ קולבנניוא ןייא ןייק ףיוא ,דימת-שא
 ; רענַאיצילימ-רענלעק םעד ןפורעגוצ טָאה יקָס

 .טרַאװ = ...?סנײאצלַא ?אקמיס ,וטסקנירט סָאװ !סַאנַאלַאמ ייווצ א
 ייווְצ טימ ןָאטעג סאנש-רע טָאה -- !עטכע רעבָא ,סקַאינָאק ייווצ !טרַאװ
 | ,לגרָאג ןרעביא רעגניּפ

 .עפורג-"לירעג, ַא ןיא ןיינ ליב ,טסייוו ---

 ? וטסנָאז סָאוו

 -רעד טנעקעג סע טסלָאװ .עּפורנ-ַאלירעג ַא ןיא ןיײגרעבירַא ?יושכ ---
 ..תוישעמ עגנַאל ןלייצרעד טרָאּפשרַאפ טלָאװ'ב ?"רעדַאק ,, ןיא ןקידייל

 לוק ןפיוא טינ ןעמ טרער.םינינע עקיזָאד יד ןגעו !רעליטש דער --|
 ןופ ךעטרַאפ ןסייוו ַא טימ ,רידנומ ןשירעטילימ ןיא ףענלעק רעד -

 יקסרַאשזַאּפ ,דנַאר ןזיב עטליפעגנָא ,תוסוכ ייווצ טננַאלרעד טָאה ,ןביוא
 :ןטייוצ םעד ןכיוהענפיוא ןוא ןענועמש וצ םענייא טרַאשענוצ טָאה

 ! ניז ןרַאפ !םייחל ---

 ! טלעוו רעד רָאג ןיא גיז ןרַאפ !םייחל ---
 ָּו

 טָאה ןועמש .יצ ןייא טימ הסוכ יד ןסָאנעגרעטנורַא טָאה קַאלָאּפ רעד |
 : ןינע םוצ טרעקעגמוא ךיז ןוא ּפוז ןשּפיה ַא טגנַאלרעד

 ! ךימ ךָאד טסנעק וד ח--

 ...סעשטיוודָגאס רַאּפ ַא .ןסייבוצוצ םעפע געוו ןייא רַאפ ןיוׁש גנערב ,טרָאוװ !סקַאינָאק ייווצ ךָאנ ,רבח ,.,!ריד ךיא ןעק יאדווא --- |
 :קעװַא זיִא רענלעק רעד ןעוו ןוא
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 יז ןבָאה רימ יוװ טססנעדעג ,שטנעמ ,אקמיס ?ריד ןעק ךיא יִצ --

 ךס א ןבָאה ףימ ןעוו .,,יוא ?דירדַאמ ןופ .ןרעווט יד ןיא ןטלָאהעגּפָא

 .ןוד יוװ ןטָאו עכלעזַא

 ? רימ רַאפ ןריטנַארַאג טסעוו ---

 ,..ןםייחל ..!ןױײלַא ךיז רַאפ יוװ .ןטַאט םענעגייא ןיימ רַאֿפ יו --- |
 ןיא רעֶבֶא ! .,.ןלעפ טינ ךעלדיימ ןייק ןלעװ גיז ןכָאנ ,ָאקמיס ,וצ םייב
 ,רעדנעלסיוא ןַא רַאֿפ טרפב ,ךעלרעפעג רעייז סע זיא ןעגנולײטּפֶא ענעי

 !ךיילג ןעמ טנעקרעד םענייא ַאזַא .םיגהנמ יד ,ךָארּפש רעייז טינ ןָאק ןעמ
 ,םייוו ךיא ---

 -ויז ןטרָאד .םנָארפ .ןפיוא יו רעכעלרעפענ ןיא'פ .,טפייטשרַאפ ---

 וד זַא ,םירָאװ ,טינ ךיוא ןפלעה ןדנואוו ןייק ןוא ָאטינ ןצנוק ןייק ןענ
 ךיד הרבח יד ןענעק ,דנאלרעטניה רעייז ןיא טייוו טעדנואוורַאפ טסרעוו
 ןפַאכוצסױרַא טינ ךיז ידכ ,ףוס א ןכַאמ ןטסניימ יד ןוא ,ןּפעלשטימ טינ

 ןיא טנגעג . רעבלעז רעד ןופ ,םירבח ייווצ טָאהעג בָאה'כ .טרָאװ ַא טימ
 ,ךַאמּפָא ןַא ךיז ןשיוװצ טַאהענ ייז ןבָאה ,ףרָאד א ןבעל ףרָאד ַא ,ןליוּפ
 ןיוש ..,רערעדנַא רעד םיא לָאז ,טעדנואוורַאפ רענייא טרעוו רעמַאט זַא

 סָאװ ! ָאד סעּפע ןיא רשפא ,רבח ... !גנַאל רעייז ,ייז ןופ טרעהעג טינ גנַאל

 .רענלעק .םעד ןפורעגוצ רע טָאה --- ?ןעקנירט וצ

 ןטשרע ןייז ןופ טּפוזעג םַאזגנַאל ןועמש טָאה -- !ץלַא סייוו ךיא ---
 ? "רעדאק , ןיא ןקידיילרעד סע טסעוו -- ,לועלג

 ןרָאװעג ןעמונעצ ןצנַאגניא יקסרַאשזָאּפ זיא---ינַאכָאק !ָאקמיס ,ָאי---
 -עווש ןביוהעגנָא ןבָאה רעמינּפ עטנַאקַאב ךס א ןֹוא ,ךעלזעלג רָאּפ יד ןופ
 ...ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,ןלַאפ ןטָאי עטסעב יד -- ןגיוא ענייז רַאפ ןב
 ,שטנעמ 8 יוװ ןעקנירט ןענרעלסיוא ךיז טזומ וד ,עקרעדורב ,קנירט רעבָא
 1 ָּו ָ םייחל

 הוא 0 02 1 | יי ! םייחל ---
 טָאה רעטפעקרא רעד ,ּפָאק ןיא טשיורענ ןבָאה םורַא ןכערּפשענ יד

 | : ןעירשעגרעביא ייז

 טסיב וד ןײש יװ ,ענײמ ַאלעמרַאק;

 " !ןעיױרפ עלַא ופ עטסגעש יד

 ויז ,סױרַא ןוא ןיירַא ןענייז ןשטנעמ .ןפָא ןענַאטשעג ןענייז ןריט יד
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 .טולב ןֹוא םייווש ןופ ,רעדלעפ ענירג ןוֿפ חיר םעד טכַארבעגטימ ןבָאה
 ,ןלַארטש-ןוז עלעה ןעגנורדעגניירַא ןענייז ןביוש-רעטסנעפ עסיורג יד ךרוד
 טלגיּפשעג ךיז ןבָאה ןוא רעמינּפ עטלטיורַאפ יד רעביא ןעגנורּפשעגמורַא
 רטש יד ןוא טשימרַאפ ךיז ןבָאה ייז .חקשמ תוסוכ עלופרילָאק יד ןיִא
 ; רענעט עקידנעמער

 / 2. אסָאקסיר אל ַא ָאלוּפָאּפ יטנַאװַאא =
 . 8 ַארעּפמָאירט ַאטָאר ארעדוגטב .,.,,

 ?ירַא ליומ ןיא ןעמענ םוצ טינרָאג טגיר וק ןעמ ,רענלעק ,רבח --
 ,רבח ,ֶאי ףדיידיז

 !םייחל ןוצ ּפַאלק .ךיוא ריד רַאֿפ ןָא סיג --
 ! םייחל ,-=

 ! גיז ןרַאפ -- |

 ! םייחל ---

 (דנַאב ןטשרע ןופ ףוס)
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 ןרטטעג טטורדעג ןעבײז עגַאלפיוט רעטשרע רעד ךופ
 ףיוא סיצכעז ןופרעד ,טהַא2ּפמעוטע טרעדנוה ףלעװב
 .סםיבכעז זיב סגנײק ןופ טרירעמוג ,ריפַאפ "טעספט;

 זצממ. טוצטדגעג341:, 110ע102 1152, 613 358





 5ליט רעטהרעפ

 דנַאר ןפיוא



 סנייא לטיּפַאק

 ובש

 ןָאגַארט ןפ םירעיוּפ יד ןשיװצ

 ,ץַאלּפ םעד יונעג ןיינרעד טנעקענ טינ ןאמייר טָאה ַאנָאלעצרַאב ןיא ==
 ךָאנ ןבָאה טנָארפ רענָאגַארַא ןפיוא .ןענופעג ךיז טָאה עדַאני-ב יד ואוו

 -עג ןֶעגייז סָאװ ,ןעגנולײטּפָא ןוא סעיזיוויד עטרעדנוזענּפָא טפמעקעגנ ץלַא

 ןיא .ןבַאטש ערעדנוזַאב ןוא ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןופ קיגנעהּפָא ןעוו

 תועירי עיונעג ןייק ןעמ טָאה "עלַאנָאיצַאנרעטניא , יד ןיפ עיצַאנעלעד רעד

 לייוורעד .טסואוועג רעקינייוװ ךָאנ ןבָאה ןטמא ערעדנַא יד ןוא טאהעגנ טיננ

 -יטרַאּפ ןופ ,רערעדנַא רעד וצ עמרַאזַאק ןייא ןופ ןפָאלענמורַא דע ןיא

 יםינימ-סנירק ןיא שזא טרַאּפשעננָא טָאה ןוא ןבַאטש-לַארענעג וצ רעזייה

 ,ה | | | ,םוירעט
 ,ןרענָאיצילימ ענעסקַאװַאב ןענַאטשעג םוטעמוא ןענייז ןריט יד ייב

 יד ףיוא סעשטּפַאל טימ ,ןענַאזיטרַאּפ יו ,שירעטילימ-בלַאה טעריילקעג

 רעטסנעפ ןוא ןרעיוט יד .לטרַאג ןרעטניה ןרעװלָאװער עגנַאל ןוא סיפ

 ןבָאה רעדער-ךיוה .קעז-דמַאז ןופ ןדַאקירַאב טימ טלעטשרַאפ ןעוועג ןענייז

 -טנָארפ ,סעדער טימ ןטָאשעג ,סעבורט עטרעיומעננייא ןופ טכליהעגסױרַא
 -ַאפ , טרעדָאפעג ןבָאה "סנטסָאּפ , יד .סעידָאלעמ ענעניוצעצ ןוא תועידי

 ,טקרעמַאב רע טָאה ,לטעצ ןייז טגנַאלרעד ייז טָאה ןַאמייר ןעוו ןוא "ןריּפ

 טסקוקעגניירַא ייז ןבָאה ןנעוו םינּפל רָאנ .ןענעייל טינ ?לכ ןענָאק ייז זַא

 טכַארטַאב ,רעהַא ןוא ןיהַא עלעטעצ סָאד טיירדענ ,"סַאּפ , ןטקורדעג ןיא

 | .טזָאלעגכרודַא ףוס ?2 ףֹוס םיא ןוא לּפמעטש םעד

 .ןייס וצ רע טעװ טָאטש ןיא ָאד זַא ,ןעזענמורַא ךיז רע טָאה דלַאב

 -רעבירַא זיא עדַאנירב יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עקינייא .ןייגרעד טינ קלָאט

 -רַאֿפ ןבָאה ערעדנַא ןוא ,אקסעוה ןבעל סעּפָאקַא יד ןיא ןרָאװעגנ טריפעג

 -ַאב טָאה רע .דירדַאמ ןייק טרעקענמוא רָאנ ךיז טָאה יז זַא ,טרעכיז

 פ



 ךיז ידכ ,טינשּפָא רעסָאגַארַאס םוצ ,טנָארפ ןפיוא ןרָאפוצסױרַא ןסָאלש
 םיורׂא זיא רע .ךיז ןעניפעג ןשטנעמ ענייז ואוז ,ןסיוורעד וצ טרָא ןפיוא
 ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ סנכייצ טנאמעג טָאה ןוא טָאטש רעד רעטניה
 ןייטש זיא ייז ןופ רענייא זיב ,ןרעּפָאש עקידנרָאפיײברַאפ יד וצ טסיוּפ
 - יי .ןעמונעגפיורַא םיא טָאה ןוא ןבילבעג

 ןכַאלפ ןרעביא טעּפמיא טימ ןָאטענ זָאל ַא ךיז טָאה ָאטיוא רעד
 -רַאב ןופ רעזייה עטצעל יד ןדנואוושרַאפ ןענייז סע .םי גערב ןופ לָאט
 -יימורט רעקיכליה ַא טימ טיירדעג עלייוו ַא ךיז ייז ןבָאה ןַאד .אנָאלעצ
 ייז ןענייז רעדיוו .טָאטשרָאפ-רעטעברַא ןַא ןופ ךעלסעג עגנע ךרוד יירעכ
 עטלצנייראפ ןָאטענ בעווש א ןבָאה ןגיוא יד ייברַאפ ,.דלעפ ןיא ןעוועג
 -עגסיורַא ןבָאה ןוא רענעטרעג ןיא ףיט ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןצַאלַאּפ
 ןופ .ןענאטנאפ עקידנָצירּפש ןוא רעטעלבעג םענידג ןשיווצ ןופ טקילב
 טקוקענּפָארַא ןבָאה ,ןרעיוט עוװײסַאמ ןופ .ייז יד ייב ,סענָאלָאק עכיוה
 ַא טימ ןרעטעלק ןביוהעגנָא ןגָאװ רעד טָאה דלַאב .ןרוגיפ ענרענייטש
 רעד טָאה סנסופוצ .ףױרַא-נרַאב ןטלגנעלש } ַא רעביא ןעּפָאס ןרעווש
 יו ןעזענסיוא ןוא סנירג ןופ.םי ַא ןיא טק.וטעג ךיז ןיילּפ רעינולַאטַאק
 -ַאטנַאלּפ ןוא ךעלדלעוו ,דלעפ-רעקַא ןופ טערב-ךאש קיברַאפליפ ,קיזיר ַא
 ךעדָא ןוז רעד וצ סמירָא עטנירגעצ טקערטשענסיוא ןבָאה ןלעשנייוו ,סעיצ
 -רַאפ ;ןטױלּפ ענעטָארד וצ ןדנובעג ,ןעייר עקיסעמכיילג ןיא ןביוהעג ךיז
 ןוא גרעב ןופ ןסַארעט היֹוא טעּפַארדעג ךיז ןבָאה ןטריבלייא עטגייווצ
 ןופ ןוא ךעלמעווש עיורג ,ענעסקַאוװעצ יוװ סנטייוו רעד ןופ ןעזעגסיוא
 עניד .תעדה-כושי טימ לופ ןוא המכח טיֹמ טּמָאטשעגנָא -- טנעֶאנ רעד
 עטעוועקיּפעגנָא ,עגנַאל םורַא טלקיוועג ךיז ןבָאה ךעלבעב ןופ סעטסוק
 -רעסַאװ עקניגנוי ןוא ּפעק-טיורק עטילבעצ ןשיווצ ;סעקשטיט ןופ ןעייר
 זיפ .ןקָאל עסַאנ יװ ,ןטייב עטרעקַאעגפיוא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןענָאלעמ
 ,םעק עשלדיימ ,ענענאווצעגסיוא

 עקידנעלמירד ַא .קילב ןטפילברַאפ ַא טימ טקוקענסױרַא טָאה ןאמייר
 -פבעטש ןשיווצ ,טיוט רעד טייוו טינ ָאד טרעיול ,םולש ןופ הריש א ןעגנוז -עג טָאה סקיוועג רעכעלטיא ןוא םיור ןעיולב ןיא טבעוושעג טָאה הולש
 ףיוא ,טנעֶאנ רעד ןיא ןשטנעמ ן'ססוג ?קעז-דמַאז ןֹוא סעּפָאקא ,טָארד
 טעוועריקעג טָאה רעפָאש רעד . ?ךנַאל סמענייק ןופ רעדלעפ עקידמַאז
 | | ? רבח ,ןרעכיור טפליוו --- ינק יד ןשיװצ ןטלַאהעג טָאה רע סאו פטייב םענרעדעל ַא ןיא סָאריּפַאּפ ַא טיירדעג רע טָאה רעטייווצ רעד טימ ןוא טנַאה ןייא טימ לדער סָאד
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 | : | ,.. טונ --

 םעד טקערטשעגסיױוא םיא רענעי טָאה -- !יירדדַאפ ןוא םענ --

 יב | | | ,לטייב

 יא טָאה רע .סיורָאפ ןגָארטעג ךיז ןוא טכרָאנשעג טָאה ָאטיוא רעד

 ,ןרענַאיצילימ טלמירדעג ןבָאה'ס עכלעוו ףיוא ןענַאימַאק טגָאיעגרעב

 ייס .ןעגנוזעג קידנעייטש ןבָאה ערעדנַא .ןלעיניש ןיא עטיירדעגנייא-בלאה

 ַא טימ .ביוטש ןסייוו .ַא טימ טקעדַאב ןעועג ןענייז ענעי ייס ןוא יד

 ;גנַאל ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקיווָאזורג ןטימעגסיוא ייז ןבָאה ןעבורט ןקיכליה

 סנבַאל ,עיצינומַא סנטסַאק טימ ןדָאלעגנָא-ךיוה ,טנָארפ םוצ טּפעלשעג םַאז

 רעד ייב טנַאּפשעג םַאזננַאֿכ ןבָאה םירעיוּפ .ןשזנַארַא גרעב ןוא טיורב

 .ןייוו רעסעפ עקיכייב טמערוטעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ףיוא ,ןרופ ןופ טייז

 -ַאמ רעקידנעשטילג ךיז רעד וצ קערש טימ טקוקעגמוא ךיז ןבָאה דרעפ יד

 ,ֿפָארַא-גרַאב ןֹוא ףױרַא-נרַאב אשמ יד ןגיוצעג רעטייוו טרינגיזער ןוא ןיש

 | .רערעווש טמעטָאעג טציא טָאה אטיוא רעד

 ? רבח ,רימ ןענייז ואוו ---

 .עינולַאטַאק ןופ ץינערג רעד ףיוא .---

 יד רעביא ןרָאפעג ייז ןענייז טציא .ןדנואוושרַאפ זיא לָאט-םי רעד

 "עג זיא םורַא :ןטיבעג ךיז טָאה טּפַאשדנַאֿל יד .ןָאגַארַא ןופ ןשינעכיוה

 "ירָאה יד ייב ןטייק-גרעב ךרוד םמיוצעגּפָא ,דנַאל-ךַאלפ ןָאטָאנָאמ ַא ןנעל

 טָאה ןַאד .ךעלדלעוו-ןוויפָא עיורג טימ ןטרָאד ןוא ָאד ןטָאשַאב ןוא ןטנָאז

 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,גרעב עטעקָאנ עיורג ןשיוצ ט?גנעלשעג ךיז געוו רעד

 -עג ריז ,ןלָאּפוק עטרעוויפגרַאפ ,עטשטיינקעצ טימ ןטייז עדייב ןופ טבלעוו

 לייטש גנולצולּפ ןענייז ןוא ,ןשינעכיוה ענעסירַאפ ןיא געיעג ַא ןיא טזָאל

 עשיטנַאגיג טקערטשעגסיוא ןבָאה ייז ,ןטנורגּפָא עפיט ןיא ןלַאפענּפָארַא

 טקוקענּפָארַא ןוא ןטנַאזירָאה יד ןכָאטשעג ,למיה םִוצ רעגניפ-ןזלעפ

 .תישארב ימי תשש .ןופ טייקיטלינכיילג רעקיאור א טימ םורַא ןפיוא

 ןוא דרע עדורג ַא ןָא טרעמַאלקעג ךיז עלעמיוב קיגנוי א טָאה זייוורעטרע

 .םוהת םענרענייטש ַא ןופ ליומ ןטנפעעצ ַא רעביא טניוועג טבייל ךיז

 טעוועריקרַאֿפ טָאה רעפָאש רעד .טכַאנרַאֿפ רעד ןלאפענוצ זיא'ס

 -לעפ עטנירגעצ ןשיווצ טריפעג םָאה כאוו ,ייסָאש ןלָאמש ,ןקיטייז ַא ףיוא

 ,רעד
. 

ְׂ 

 -ַאמייר וצ טיירדענסיוא ךיז רע טָאה --- ?ןרָאפ וטסליוו ןיהואוו ---

 | יב | .ןענ

 .עדַאנירב ןיימ ןכוזפיוא --



 ? "עלַאנָאיצַאנרעטניא , יד ןופ --
 .ָאי טו

 - ,רעטַײװ ןעז ןעמ טעװ ןגרָאמ -- ש'הצעעג רענעי טָאה -- ןדנוא ייב ןקיטכענרעביא טסעוו -- |
 : ?קניוו ןעיירפ ַא ףיוא ןזיוװטגנָא ןוא ןענאמייר וצ ןָאטעג ףרָאװ א יז ,עקעד ַא טבכוזעגסיוא טָאה רעפָאש רעד .ןלטשזניק ןוא ןשַאט-ןליוק ,ןסקיב ןעגנַאהעג ןענייז טנעוװו ענעלָאמַאב יד ןופ ןקסערפ עלַאטנעירָא יד רעביא .שעוו-רעטנוא ןיא ןרענַאי -ץולימ עטקעדענּפָא-בלַאה טעּפָארכעג ןבָאה ליד-קיאַאזָאמ ןטרעטסַאלפעג םעד ףיוא .טנָארפ ןרעטניה ןופ עזַאב ,רעשירעטילימ ַא ןיֹא טלדנַאוװרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,היוה ןשיצירּפ ַא ןיא טריפעגניידַא םיא טָאה רע |

 | { ךיז גייל ,רבח ,ייג -- יה
 | -י . ?ןיא דעוװ --- | .םיא ןֹופ טירט עכעלטע ןבילבעג ןייטש ןענייז ןטעוליס עט -יירב ייווצ ןוא ןטעננַאב ןופ ןציּפש יד ןָאטעג קסַאלב א ןבָאה'ס .שינרעט -םניפ רעד ןיא טרעטנענרעד דלַאב ךיז ןבָאה טירט ערעווש .ןסיורד ןיא טביײלשעגסױרַא ליטש ךיז ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ,רעגעלעג םעיינ ןםיוא ןפָאלשנייא טנעקעג טינ רע טָאה ,העיסנ רעגנַאל רעד ןופ רעטפיורש -עצ א .ןרעמיצ יד ןיא טפול ערעווש יד טקיטשעג טָאה ןענַאמייר
 ,רענעמוקעגייינ רע ,ךיא --
 טגערפענ רענייא טָאה -- ?ןענַאוונופ --- י | ,ךַאװ ןטלַאהעג ָאד ןבָאה סאו ,ןרענָאיצילימ-םירעוּפ יד ןופ רעמינּפ עטניורבראפ ,עט -לצנורעצ יד ןדיישרעטנוא טנעקעג זייווכעלסיב טָאז ןַאמייר ןוא רעטנענ ןעגנַאנעגוצ ןענייז ייז ,טנַאקרעד םיא ןבָאה סנטסָאּפ טכאנ יד ,ןשַאלעג . -סיוא ךיילנ ךיז ןוא םינּפ ןייז ףיוא ןייש ַא ןפרָאועג טָאה לּפמעל ַא
 ,,,ףירדַאמ ןופ ---
 ,טרעדנואוו -עג ךיז לוק רעקיד ,רעטייווצ ַא טָאה -- ?רירראמ ןופ שזא ---

| 
 ךירדַאמ ןיא לאמנייס ךָאנ ןענייז ןוא ,ףרָאד רענָאגַארַא ןַא ןיא ,ןענַאדי ןופ טייוו טינ ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ייז .תומוקמ עטנַאקַאבמוא ,עטייוו | יד ןופ ןעמענ יד תולעּפתה טימ טרזחעגרעביא ןבָאה ןעמיטש עדייב ,.,ןלױּפ ןופ ...זירַאּפ ןופ ,רעטייוו ךָאנ {ו9 ---
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 ןבָאה ןלױּפ יו הנידמ אזא ןופ ...!זירַאּפ ,ָאי ,הא ...?זירַאּפ --- ,ןעוועג טינ

 : | טרעהעג טינ ?לכ ייֵז

 טּפעלשענסױרַא יז ןבָאה ,דנַאטשּפױא רעד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו

 ירּפ יד ןביירטראפ ןעמונעג ךיז ןוא ןשינעטלעהַאב יד ןופ ןסקיב ערעייז

 טגרהרעד דס א ןענייז ן'פונ-ילעב יד ןופ .טננעג רעד ןופ םיחלנ ןוא םיצ

 -סַאהרַאפ רעד ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז לייוו ,ןרָאװעג

 -עליוװירּפ יד טיהעגּפָא ןָא דימת ןופ טָאה סָאװ ,"ליוויס אידרַאװג , רעט

 -ךָאפ ןבילקעגסיוא ןבָאה םירעוּפ עמירא יד .םיתב-ילעב יד ןֹופ סעיג

 "רפ טָאה רע סָאװ ,ןדָאב רעד טרעהענ ןדעיַא זַא ,ןסָאלשַאב ןוא רעייטש

 -קעלָאק טריזינַאגרַא ןעמ טָאה ןטננעג ךס א ןיא .עדנערַא ןיא ןעמונעג דע

 עכעלטע .רעפרעד יד םורא םעּפָאקא ןבָארגעג ייז ןבָאה קיטייצכיילג .ןוויט

 ןענייז רענעמ יד .בוטש ןופ ןסע טכַארּבעג רעבייוו יד ןבָאה גָאט ַא לָאמ

 טכַאנַאב ןוא טנייפ ןפיוא טרעיולעג ןוא דלעפ ןיא ןגעלעג גָאט ןצנַאג ַא

 טקידיײטרַאפ תליחת טָאהי בושי רעדעי .םיהַא ןפָאלש ןעגנַאגעג ייז ןענייז

 -רַאב ןוא ַאדירעל ןופ ןענייז לייוורעד .רעדלעפ ןוא רעזייה ענעגייא ענייז

 ןוא ןעגנַאזעג ,רענעפ עטיור טימ רעטעברַא ןענָאימאק ןעמוקעגנָא ַאנָאלעצ

 עשירעטילימ יד ןופ ףליה ןעמוקַאב ןבָאה ןטסישַאפ יד ,.רעפרַאוונליוק

 ןיא טּפַאכרַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,אקסעוה ןוא אסָאנַארַאס ןופ ןענָאזינרַאג

 רענעמ יד .טנַאה וצ טנַאה ןופ רעכירַא ןענייז רעפרעד יד .געט עטשרע יד

 ,ץילימ רעטריזינַאגרַא רעד טימ ןפידרגעגנָא רעדָא ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה

 -נייא ןענייז םירעיוּפ יד ןוא טנָארפ ַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה זייווכעלסיב

 .ןעננוליײטּפָא עשירעטילימ ןיא ןרָאװעג טרעדילנעג

 ןיא טעּפש זיב זיא ןַאמייר .חעש רָאּפ עדעי ןטיבעג ךיז טָאה ךַאוװ יד

 ןופ ןסָאריּפַאּפ טיירדעג ןבָאה ייז .םירעוּפ יד טימ ןבילברַאֿפ טכאנ רעד

 רעד ןיא טקוקעג קידנגייווש ןוא ךיור םעד ןגיוצעג ,עקרָאכאמ רעצרַאװש

 ,טכַאנ עמוטש א ןוא רעפרעד ענעשאלעגסיוא ןנעלעג ןענייז םורַא ,טייוו

 ךיז ןבָאה ןגעוו יד רעביא :ךעלרעייפ ענלצנייא טהירעמיש ןבָאה טייוו

 ןרוטנָאק ןטינשעג ךיז ןבָאה סקניל .ןעלקיצָאטַאמ ןוא סָאטױא טכיילשעג
 ,ןסָאש עטלצנייארַאפ טכליהענּפָא טרָאד ןבָאה סע .גרעב ןופ

 רעד ןופ רענייא טכרָאהעגנפיוא טָאה .--- !סעיציזַאּפ ערעזדנוא ---

 ! יַאדוַא ,?ודטַאּפ ַא --- ךַאװ
 ? ןטסישַאפ יד ןוא ---|

 ,רעטייוו ?סיבַא ---
 ?טייז רעד ןופ זיא ףרָאד רעייא ---



 עקידנטָאש .יד ףיוא ןזיװעגנָא רע טָאה --- טייז רענעי ןופ ,ןייג --
 | .גרעב

 ? תועידי טָאה ריא ---

 טּפַאכ לָאמַא ןוא .סעיינ ןעמ טרעה ,רעפיולרעביא ןַא טמוק לָאמַא --
 ,וצניהַא העש רֶאּפ א ףיוא רעבירַא רענייא ךיז

 וד טימ טלקניפענ ןבָאה םירעיוּפ יד .ןרָאװעג ליטש רעדיוו זיא/ס

 ןבָאה סָאװ .רעטרעוו עטלייצעג טדערעג ןוא ןסָאריּפַאּפ ערעייז ןופ ןציּפש

 -ייצ ןייק ןוא קיטילָאּפ רעד ןופ קינייוװ ןעיײטשרַאפ .ייז ?ןלייצרעד וצ ייז
 סיודַא ייז ןדעד טייחיירפ טרָאװ סָאד רָאנ .ןענעייל טינ ייז ןענעק גנוט

 ןגעק דלעפ ןיא ןגיל ייז יו םישדח ןעצ ןיוש ןוא .עביל רעפיט ַא טימ
 -יירפ ?סיב סָאד ןוא ןדָאב ?קיטש סָאד ןעמענוצ ייז ייב ליוו סָאװ ,אנוש

 .טרעבָארעד ףוס ?כ2 ףוס רעטרעדנוהרָאי עגנַאל ךָאנ ןבָאה ייז סָאוװ ,טייה

 זיא'ס .ןירַא געוו ןיא טזָאלעג ןאמייר ךיז טָאה ירפ ץנַאג סנגרָאמוצ

 רעטסעב רעטשרע רעד זַא ,טסיופ רעד טימ ןכייצ ַא ןכַאמ וצ גונעג ןעוועג
 -נָאק רָאנ טָאה רעפָאש רעד .ןעמענטימ םיא ןוא ןביילב ןייטש לָאז ןגָאװ
 -ניא , יד ןופ זיא רע זא קידנרעה ,ןבָאה הרבח יד ןוא סַאּפ ןייז טרילָארט
 -וצ ןוא הקשמ ,ןסָאריּפַאּפ טימ ןעוועג דבכמ ךיילג םיא ,"עלַאנָאיצַאנרעט
 -נעל עטייוו יד ןוא טנָארּפ רעדירדַאמ ןנעװו טגערפעגסיוא ןוא ,ץכעסייב
 ןגָאלשרעד ךיז רע טָאה גָאט ןבלעז ןיא ךָאנ .טמַאטש רע ןענַאװ ןופ ,רעד
 טָאה ןעמ .עטנעידרַאט ןיא ,עיזיוייד-סקרַאמ לרַאק רעד ןופ בַאטש םוצ
 -עטייל ַא ןוא שירבח םיא וצ טדערעג ,טפַאשטניירפ טימ ןעמונעגפיוא םיא
 -רַאוװנליוק עיינ יד ןזיוועג םיא ,ףיוה ןרעביא טריפעגמורא םיא טָאה טנַאג
 | : דוס א טמיורעגניירַא ןוא רעפ

 -ענ רע טָאה -- דנַאלסור ןופ ךעלסיבוצ ןעמוק ןָא טביוה סע --
 ךיא --- ןשינעפעשַאב  עקידעבעל !עוועג ןטלָאװ ייז יו ,םילכ יד טעלג
 :ַארּפ ןיילַא רימ ןלעוו חמחלמ רעד ךָאנ .ךַאפ ןֹופ רעטעברַא-לַאטעמ ַא ןיב
 -רעטָאפ ןשיטסילַאיצַאס ןופ רעדירב עלופמור ערעזדנוא יװ ױזַא ,ןריצוד
 ... קילבוּפער רעזדנוא ןקידייטרַאפ וצ ידכ ,דנַאל

 : נרעב יד ףיוא ןזיווענ רע טָאה ןַאד
 -יפענ סעיציזָאּפ עטשרעדָאפ ערעזדנוא .אסָאנַארַאֿפ טגיל טרָאד ---

 -ימ ןעו .טָאטש רעד ןופ רעטעמַאליק קיצנַאװצ ַא לכה ךסב ךיז ןענ
 .טרעדנעעג ןָאגַארא ןפיוא ענַאל עצנַאג יד ךיז טלָאװ ,יז ןעמענ

 1! ונוטסעפ א טימ טָאטש א רעבָא זיִא'ס --
 -עג אד ןטלָאװ "עלַאנָאיצַאנרעטניא, ערעייא ןעוו ,ןטייקשירַאנ --
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 רעזדנוא ןיא .טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעוועג גנַאל ןופ ןיוש ייז ןטלָאװ ,ןעוו
 יד טימ ןכַאמ וטסנעק סָאװ רעבָא ,ןילּפיצסיד ךיוא טשרעה עיזיוויד

 ערעכעה .ַא ןבָאה ןעמ זומ ףירגנֶא םעניימעגלַא ןַא .וצ .,,.?ןטפיכראנַא

 ..העד ַא רעדעיַא ייז ייב רָאנ טנָאז ָאד ןוא .,.ןילּפיצסיד טימ ,עדנַאמָאק

 ? חוכ א ָאד ןענייז ייז ---
 -לסילש יד ןעמענרַאפ סעיזיוויד ערעייז .ָאי ,טנָאזעג תמא םעד --

 ןלעוו גנוקילײטַאב רעייז ןָא .אניּפ ןוא אטניק ,עטישטלעב ןופ סעיציזָאּפ

 ?רבח ,ןייוו זָאלג ַא ןעקנירט טעװ ריא .ַאסָאגַארַאפ ןעמענ ןענעק טינ רימ

 'ו .טשרוד ןעמ טנירק ץיה רעד ןופ ,ָאי ---

 ,ןייוו ןטלַאק ַא ןבָאה רימ !זדלַאה ןיא טעשזירג ביוטש רעד ןוא

 .. רעשיזיוצנַארפ רעד יו רעסעב ךָאנ רשפא ,נירק ענעמייל ןיא

 רעשירעיוּפ ,רעטרעיומענ-ןייטש ַא ןיא טריפעגנניירַא םיא טָאה רע

 פקניוו א ןיא .לקנוט ןוא ליק ןעוועג זיא ןרעמיצ עסיורג יד ןיא .,עטַאכ

 ךיז טָאה ריא רעביאנגעק ןוא ?ענָאדַאמ , עטרעטלערַאפ א ןעגנַאהעג זיא
 לקניוו ןטירד ןרעביא .סקרַאמ ?רַאק ןופ דרָאב עקידובכב יד טצרַאוװשעג

 ,פמיה ןעיולב םעד ןעזעג טָאה ןעמ ןֹוא ןסירענפיוא ןעוועג ךאד רעד זיא

 --- ץלָאטש טימ ןזיוועננָא טנַאנעטייל רעד טָאה -- !דַאירַאנפ א --

 -ּפִא ןענייז ייוצ .באטש ןופ גנוטַארַאב ַא ייב ןסעזעג עדַארג ןענייז רימ

 ,ןדנואוו עטכייל טימ ןעמוקעג

 סע .רעזעלנ טימ ןייוו גורק א טכַארבעננירַא טָאה רענָאיצילימ ַא

 ,טייל-דעטילימ עכעלטע ךָאנ ןעמוקעגרעטנוא ןענייז

 ףיוא גנורעדנואוואב טימ טקוקענ רענייא טָאה -- ?דנאלפור ןופ ---

 :י | | | ? ןענַאמייר

 .?עלַאנָאיצַאנרעטניא , יד ןופ .ןליוּפ ןופ ,ןיינ ---
 טָאה -- !דנַאלסור ןופ טייוו טינ ךָאד זיא ןליוּפ ,סנייאצלא ---

 סור ןתמא ןא ַאד טעז רע זא .עיזוליא י- ןבענפיוא טלָאװעג טינ הענעי

 .רענייב ןוא שיילפ טימ

 ! רבח ,םייחל ---
 ! םייחל ---

 -עג ןעני טלעוו רעד רָאנ ןופ רעירַאטעלַארּפ עלַא ןופ ןגיווא יד --- |

 !זדנוא וצ טעדנעוו

 ! טייהשטנעמ רעטיירפַאב ַא רַאֿפ --- |

 םענעביוהעגנָא םוצ טרעקענמוא ןַאמייר ךיז טָאה זָאלנ ןטייווצ ןכָאנ
 | | ; סעומש
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 עטשרע יד ןיא ןגָאלשעג טוג ךיז ןבָאה ייז זַא ,ךָאד טגָאז ןעמ --
 | 'ו !? ַאנַאלעצרַאב ןיא ,געט

 ייז ןענייז ןפמַאק-ןסַאג יד ןיא ,ָאי ?ןטסיכרַאנַא יד טניימ ריא ---
 ;נוקידייטרַאפ רעד רַאפ ןוא .סרעטסיימ ייז ןענייז ןדַאקירַאב יד ףיוא ,טוג
 גנוטסעפ ַאזַא ןפיירגוצנָא ידכ רעבָא .השקשינ ךיוא ייז ןענייז ךלעפ ןיא
 -טייהנייא ןא ,עיצַאזינַאגרָא ,גנוטיירנוצ ןבָאה ןעמ זומ ,אסָאגַארַאס יו

 זַא ןוא טנַארּפ ןצנַאג ןופ ןטפערק עלַא ןופ עיצַאניבמָאק ַא ,גנוריפ  עכעל |
 .טימ ןריפוצכרוד רעווש זיא סָאד ןוא .ןַאלּפ ןשינעטַארטס םעניײמעגלַא
 .ייז

 סעדַאגירב ערעייא ןופ עכעלטע ןבָאה טפרַאדַאב ָאד ןטלָאו רימ --- |
 ,ןצעביז ראי ַא ןופ ריציפא-רעטנוא רעננוי ַא ןפורעגנָא ךיז טָאה --

 טָאה -- יײמרַא עטלושעג ענענייא ןַא ךיוא דניצַא ןבָאה דימ ---
 זופ ןסוֿפרָאק יד -- ץלָאטש ןוא תובישח טימ טרעלקרעד טנַאנעטייל רעד
 ייֵז .טריזינַאנרָא טוג ןוא טרינילּפיצסיד ןענייז ָאניסעּפמַאק ןוא ָאטסעדָאמ
 זומ ןעמ רעבָא .עירעליטרַא ערעווש ןוא ןעקנַאט ןופ ןעגנוליײטּפָא ןבָאה
 ןָאנַארַא רעד זא ,טסייוו אנוש רעד םירָאװ .שרעדנַא ץינרע ןטלַאה ייז
 חולייח עטסעב ענייז טפרַאוו רע ןוא ,ךעלרעפעג טינ לייוורעד םיא זיא
 ? ךבח ,ארַאכאלַאדאוװנ ייב ןעוועג טנייז ריא .טנַארפ ןלַארטנעצ ןפיוא

 .ןעוועג ,ָאי --

 ! טינ טעװעלַאשז ,זָאלג א ךָאנ טקנירט ---

 ? ענעגנַאפעג ןעמונעג ---

 | ,ןעמונעג ,ָאי ---
 יו וטסייטש סָאװ !ץכעסייבוצ לסיב ַא ןיירַא גנעדב ,סעשטנַאפ --

 ? םלונ רענעמייל ַא

 א ןפַאשראפ ןדנוא טעוו ס ?טוג ,טכַאנ רעביא ןביילב טעװ ריא ---
 ,ןגינעגרַאפ ךס

 םיא .טנַאנעטייל רעד טָאה עדאנירב "רעשיוואלס, רעד ךייש סָאװ !
 ןפיוא טריפעגרעבירַא קירוצ געט עכעלטע רַאפ יז טָאה ןעמ זַא ,טרעלקרעד
 -נעש .ןריקַאטַא ןבילקעג טרָאד ךיז טָאה ןעמ לייוו ,אקסעוה ןופ טינשּפָא
 עמ לייוו  ,טנָארפ רעדירדַאמ ןפיוא טרעקעגמוא ןיוש ךיז טָאה יז זַא ,ךעל
 ;רינָאפעלעט טנעקעג טלָאװ ןעמ ...ןשינעעשעג עטסנרע טרָאד טרַאוװרעד
 ןויא רַאֿפ .וצניהַא ןרָאפוצ רע לָאז ,ליוװ ןַאמייר ביוא רעבָא ,ןגערּפנָא ןוא
 ,דנַאל סָאד ןקוקנֶא ןיוש רע טעװ געוו

 ו
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 -כרוְד טָאה רע .געוו ןיא טזָאלעג רעדיװ ןַאמייר ךיז טָאה סנגרָאמוצ

 -עג סנטסניימ ןענייז סָאטיוא יד .גָאט ַא רעטעמַאליק רעקילדנעצ טכַאמענ

 "ַאב רעדָא עיצינומַא ,ןשטנעמ טריפעג ןבָאה ,סעקערטש עניילק רָאנ ןרָאפ

 טרעטנענרעד ךיז ייז ןבָאה לָאמלייט ,ןטייווצ םוצ טקנוּפ ייא ןופ ןלעפ

 םיִאוו ,ןעיײסָאש ןדיימסיוא טזומעג ןַאד ןוא "עיניל, רעטשרעדָאפ דעד וצ

 טעװעריקרַאפ ךיז ןוא ,אנוש ןופ רעייפ-םעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה

 ןוא ןגייטשוצסיוא ןעמוקענסיוא זיא טפָא רעייז .דנַאלרעטניה ןיא רעפיט

 "רעד עבורח ןגעלעג ןענייז געוו ןפיוא .גנודניבָרַאפ רעיינ ַא ףיוא ןטרַאװ

 רעזייה יד .טנַאה וצ טנַאה ןופ רעבירַא לָאמ ערערעמ ןענייז סָאװ ,רעפ

 ןיא םעבמָאב ןופ ענעסירענפיוא ,ענעלַאפעננייא בלַאה ןענאטשעג ןענייז

 ייצ ֹוצ רעמיצ ןופ ,סָאנ וצ םַאנ ןופ טפמעקעג טרָאד טָאה ןעמ .ןטַאנַארג

 טָאה רעױּפ רעטלַא ןַא ןוא ץַאק ַא טעקוַאימעג טָאה ואוו טינ ואוו .רעמ

 .תוברוח יד ןשיווצ טלבַארגעג

 רעטניה רעטעמַאליק עכעלטע םיוק ,דנַאל ןיא רעפיט ?סיבַא רעבָא

 ךיז טָאה ןוז עסייה ַא .לַאמרָאנ ןסָאלפעג ןבעל סָאד זיא ,עיניל-רעייפ רעי

 רעביא ןוא ךעלסעג עננע יד ןופ סעקוייה ענרעניימש יד רעביא ןסָאגעצ

 ןלעווש יד ףיוא ןסעזעג ןענייז ןעיורפ .ןפיוה יד ןיא סָאװ ,טסימ סעּפוק יד

 ןבָאװ ןעלזייא .ןעלזיּפש עננַאל קנילפ קידנגעװאב ,ןקָאז טקירטשעג ןוא

 ערעייז טימ טלקָאשעג קידבשוימ ןוא סַאנ ןטימניא טריצַאּפש ךעלטיירב

 -יור טימ ןעלטיה עקסרענַאיצילימ ןגָארטעג ןבָאה רעדניק .ןרעיוא עגנַאֿפ

 -סעק עסיורג טדיזעג ןבָאה ןפיוה יח ןיא .ןעלזדנערפ עקידנעגנעהּפָארַא ,עט

 ןיא ןעלפעל טימ טריצַאּפש ןבָאה ןרענַאיצילימ .רענלעז יד רַאפ ּפוז ןעל

 סָאװ ,ךעלדיימ עקידוועינח-ץרַאװש יד וצ טלכיימשעג ןוא ןרונש-לקיוו יד

 -רַאפ ןענַאטשעג רעדָא ,רעטסנעפ טטנּפעעצ ןופ ןגױבעגסױרַא ךיז ןבָאה

 ,סנרָאל ענעזָאלענּפָארַא-בלַאה רעטניה טעייט

 ןופ טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןציּפש-ןכריק עטרעטשעצ יד רָאנ

 ַא ןופ ;ןליורג יד ןָא טנַאמרעד טרָאד ןבָאה ,סעטַאב עקירעדינ יד ןשיווצ

 ןבָאה גָאטַאב ;רעטסנעּפשעג יװ ןעזעגסיוא ייז ןבאה טכַאנַאב .גירק-דעגריב

 ,ןקָאלג ענרעּפוק יד ןופ עטקידיילעגסיוא ,סמערוט עטעיפרש'רַאפ ערעייז

 -נַא"עג ןָאפ עטיור ַא זיא זייוורעטרע .עדנילב ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג

 קעלפ-טולב ַא יװ טרעטַאלפעג ןוא ץיירק םענעדלָאג ןופ טרָא ןפיוא ןעג

 ןיפ ןעגנוצ-רעייפ יד ןָא טנַָאמרעד ייז ןבָאה ןענַאמייר .םיור ןעיולב ןיא

 וי י | ,עפ-עד-ָאטיוא

 -ווַּפ לָאמ עכעלטע רע טָאה -- ?םורפ טינ רעמ זיא םלוע רעד ---
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 -עבָא .ןרענָאיצילימ םתס רעדָא רעפַאש א טימ סעומש ַא ןריפרַאֿפ טריב
 יִצ ןגנַאפ .ַא טננַאלרעד ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ָא רָאנ ןבָאה ענעי
 -ענ ַא ,רענייא רָאנ .ןטייקילייה יד ןוא טָאג טשטנעבעג ןוא סָאריּפַאּפ ןופ
 :עדער עגנַאל ַא ןטלַאהעג םיא רַאפ טָאה ,דידדַאמ ןופ טנעדוטס רענעזעוו

 פיו רימ ..,געט עטשרע יד ןיא לת ַאזַא טכַאמעג ןעמ טָאה סָאד ---
 רעווש ןעוועג זיא ביֹוהנֶא ןיא רעבָא .עינילער רעד ןנעק ןפמעק טינ טנייה
 -נוהְרֲאי טָאה דנַאל רעזדנוא ןיא ןדָאב רעד ,םלוע םעד ןטלַאהוצנייא
 םירעױּפ יד .עכריק רעד וצ ןוא םיצירּפ יד וצ טרעהעג גנַאל-רעטרעד
 זוא טנוװא ןיא טעּפש זיב גגַאגפיוא-ןוז ןופ טכענק יד יו טעברַאעג ןבָאה
 -עג ןענייז סרעטסיולק יד .ןטעזעּפ ייווצ ןוא ּפוז ערעגָאמ א ןעמוקַאב
 -סניא רעקיטשרודטולב רעד ןופ ןטייצ יד טניז ,קיטכעמ ןוא ךייד ןעוו
 עינילער ןשיוװצ ןדיישרעטנוא טנָאקעג טינ טָאה קלָאפ סָאד ןוא .עציזיוו
 | | | | ,.. עכריק ןוא

 ןיפ םיֹוז ןקיגרעב םעד טליהעגנייא לּפענ ַא טָאה ןטכַאנרַאפ יד ןיא
 יד ןופ ןנַאז-ניז יד רעביא ןגָארטעו ךיז טאה ביוטש רעסייוװ ַא ,ןָאגַארַא
 -ירָאה יד ייב גרעב יד .ןעייסָאש עשינעטַארטס ,עטניילעגסיוא גנַאל-טינ
 -נוט ַא ןפרָאװעג יוװ ןוא לּפענ ןקיכױר ַא טימ טקעדַאב ךיז ןבָאה ןטנאז
 -ענפיוא ךיז טָאה טנוח ַא .טּפַאשדנַאל רעצנַאג רעד ףיוא ןטָאש ןלעק
 . -יוו זיא ןוא ךעלייק-הנבל ןסאלב ןגעק ןָאטעג ליב ַא ,ףיוה ַא ןיא טּפַאכ
 -יווצ טעילוטעג ךיז ןבָאה סעטַאכ עשרעיוּפ ,ענעמייל .טלמירדעגנייא רעד
 סעדאטס ןבָאה ןיד-ןיד םענַאטַאנָאמ א טימ ,רענטרעג ענירנ-לקנוט ןש
 ץינרע ןרָאלרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגעטש עלַאמש רעביא טזָאלענּפָארַא ךיז
 שילָאבנַאלעמ טגיוועג ךיז ןבָאה רעדלעפ האובת עגנוי .טייוו ךןקיגרעב ןיא
 רענעגנַאנרַאפ ןיוש א ןופ ןלַארטש עמ'מותירַאפ ןוא םניוװ ןטכייל ןיא
 זיא טעמוא רעליטש העד .ללח ןקיד'תושמשהח-ןיב ןיא ט'ססוגעג ןבָאה ןוז
 ,ןרענַאיצילימ עננוי .ןסָאש-ןענַאנַאק עביוט ךדוד ןרָאװעג טרעכעלעגכרוד
 עיורג ןפרָאװרַאפ ןבָאה ,טנָארפ ֹוצ ֿטנָארּפ ןופ טרעדנאוװעג ןבָאה סָאוו
 סע ֹואוו ,ןעמייה עטייוו ןגעוו ןעגנוזעג ןוא סעציילּפ יד רעביא סעקעד
 .ןעיורפ עטסנעש יד ןופ עביל יד טילב .סע ןוא ןייוו רעטסעב רעד טססַאוװ

 .ןגעוומוא עסיורג טכַאמ רע זַא ,ןעזעגמורא דלַאב ךיז טָאה ןַאמייר |
 סָאד ןקֹוקנָא טלָאװעג טָאה רע לייוו ,ןָאמענ האנח פסיב ַא םיא טָאה'ס
 -ענ ןבָאה סָאװ ,ןטסיכרַאנַא עטמירַאב יד ןפערט -- רקיע רעד ןוא דנַאל
 טָאה רע עכלעוו ןגעוו ןוא ,עינולַאטַאק ןיא עילָאר עסיורג ַאזַא טליּפש
 סייוו ,ןטלַאהראפ עלייוו א ךיז .ייז ןבאה ַארטסַאברַאב ייב .טרעהעג ךס ַא
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 ןגָארטעג ןבָאה ייז .ייסָאש םעד טלעטשרַאפ {בָאה ןטַאדלָאס גנולײטּפָא ןַא

 עקימורַא יד ףיוא ןעגנוביא זַאגײטנַא ןביוהעגנָא דלַאב ןוא סעקסַאמהזַאנ

 ,רעדלעפ
. 

 : | ?ייז ןענייז רעוו ---

 ךיז רעפָאש רעד טָאה -- טיט-ט .נ ס .אמתסמ ,טיגנ םייועכ ---

 :רעױּפ ןקידנעייגיײברַאפ ַא ןָאטעג ףוד ַא טָאה רע .טריסערעטניא םיוק

 | ? םענורב רעייא ָאד .זיא זאוו ---

 .עבריק רעד ןבעל ,ץַאלּפ ןפיוא .ףרָאד ןיא --- 

 ---  רָאטָאמ- ןיא רעסַאװ ןסיגוצ זומ ןעמ !

 ןעיורפ .ךעלסעג עגנע ךרוד טשטילנענ םַאזגנַאל ךיז טָאה ןגָאװ רעד

 "עמ ךעלטימעג ןבָאה יק .ןעלסקַא יד ףיוא שעוו ךעלקעּפ ןגָארטעג ןבָאה

 םעד ןפָאלעגכָאנ ןענייז רעדניק .געוו ןופ ןטָארטעגּפָא טינ ןוא ט'הרג-הל

 "עגנָא ךיז ןבָאה עכעלטע ,ןטסיופ ענעביוהעגפיוא טימ טסירנעג ןוא ןגָאװ

 םייב .ןרָאפעגטימ ןענייז ןוא ךעלּפערט יד םורָא ןגילפ יד יוװ טעּפעשט

 -עגניירַא ןוא דָאר ַא טיירדעג סעטרעיוּפ ייווצ ןבָאה קרַאמ ןיא םענורב

 ךעלדיימ ןוא ןעיורפ .ןײסַאב םענרענייטש ןקירעדינ ַא ןיא רעסַאװ ןסָאנ

 רעפָאש רעד .ןעגנוזעג ליטש ןוא שעוו ןשַאוװעג ,םורַא ןענַאטשעג ןענייז

 -עגמורַא לייוורעד . ךיז טָאה ןַאמיויר ןוא ןטרַאװ טזומעג עלייוו ַא טָאה

 : :טיײלנַאב םיא ןבָאה רעדניק יד .לסעג קיטייז ַא ןיא טקוק

 .רָאי ַא ןופ לגניי ַא ,רעטסטלע רעייז זיא -- ,רענָאיצילימ ,רבח ---

 | ? קַאבַאט ?סיבַא טָאה ריא -- רעטנענ ןעגנַאנעגוצ טכַא

 האנה דניק סָאד לָאז ,?טײב-קַאבַאט ןייז ןעמונעגסיֹורַא טָאה ןַאמייר

 סע ...!ןרעכיור טינ רָאט דניק קירעייטכַא ןַא ...?לַארָאמ יד רעבָא !ןבָאה

 סָאװ ,"עיגָאלָאיצַאס ןוא לַארָאמ,, ןופ םעיצקעפ יד ןלַאפעגנייא םיא ןענייז

 טלָאװ סָאװ .ןָאברָאס רעד ףיוא רָאסעּפָארּפ ןטלַא ןַא ייב טרעהעג טָאה רע

 עיורג טַאהעג טָאה רע- ?ןזַאנ עקיטפינ ןגעו טגָאזעג רענעי ,רעגייטש ַא

 יו .ןעלציו וצ ךיז טַאהעג ביכ םָאה ןוא ,ןגיוא עקיטומטוג ןוא רָאה :

 טָאה גנולצולּפ ןוא ...!טלעוו ענעקנוזרַאפ עטייוו ַא !ץלַא זיא סָאד טייוו

 םייב ןָאטעג ףור א ךעלטייד םיא ןטייצ ענעי ןופ םיטש עטנַאקַאב ַא

 : ןעמָאנ
 ! ןַאמייר ==

' 

 "רעד טָאה רע רעדייא ךָאנ ,ןָאטעג פַאכ א ךיז רע טָאה --- !קירע ---

 | | : .םינּפ םמענעי ןעז

 טָאה סָאװ ,טנעדוטס רעשינעוורָאנ רעד ,קידש ןעוועג עקַאט זיאיס
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 וועיוװענעשז-ןַאס רעד ןופ ּפערט יד ףיוא ייז טימ טסַארברַאפ לָאמטּפָא
 ןוא רָאה-סקַאלּפ עלעה טימ ,רעקיצײלּפטיײרב ,רעכיוה ַא ,קעטָאילביב
 -עטילימ ,ןקיד םעד ןיא רעטלע סָאװטע ןעזעגסיוא רע טָאה ,ןגיוא עיולב
 ןַאמייר ךָאנ טָאה ןכלעזַא סָאװ ,יורנידלעפ ןלעיצעּפס ַא ןופ רידנומ ןשיר
 ,גנוליײטּפֶא םוש ןייק ייב ןעזעג טינ

 ? קירע ,וטסכַאמ סָאוו ---

 ? וד ןוא ...!ןטלַאה רימ .ךָאד טפעז --
 ןד ןוא ,"עלַאנָאיצַאנרעטניא , יד ןופ .עדאנירב ןיימ ךוז ךיא ---

 יי ? טסיכרַאנַא ןַא ןרָאװעג רָאנ טסיב
 .עיזיוויד-ןינעפ יד ןייא טייטש ָאד ,ןייג --
 : ? "עלַאנָאיצַאנרעטניא , יד וצ טרעהעג ריא --
 -ענ רימ רעבָא ,רעדנעל ךס ַא ןופ עקיליוויירפ זדנוא ייב ןַאדַאפ ---

 .ם .ו.ַא .ּפ םוצ ןרעה

 ,.,9.8 .ו .ָא .ּפ :ּפָאק ןיא ןעקנַאדעג יד ןָאטעג רעטעלב ַא טָאה ןַאמייר
 רעננעהנַא טימ ײטרַאּפ עשינַאּפש ַא ..ןייז ןגעו טרעהעג לָאמַא טָאה רע
 | ...עינולַאטַאק ןיא

 ? תמא ,ןטסיקצַארט ---
 : טלביימשענ טָאה קירע
 ןשט:עמ ןטרַאפ זדנוא ייב ןענייז ן'תמארעדניא .ןעמ טנָאז יױזַא ---

 "יטייווצ , םעד ןשיווצ ןעייטש סָאװ ,ןּפורג ערענַאיצולָאװער יילרעלכ ןֹופ
 "עיִציזַאּפֶא , יד ,דנַאלגנע ןֹופ ?עקיגנעהּפָאמוא , .8 .א ,ס ;"ןטירד , ןוא
 -יא טָאה עכריק יד רעבָא ...רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד ןוא דנַאלָאה ןופ
 רעדָא ןטנַאטסעטַארּפ ,רענַאירַא --- רעננעק עלַא :ןָא קיֿבייא ןופ םעטסיס
 . םיסרוקיּפַא :ןעמָאנ ןייא רעטנוא ןעוועג ף5וכ יז טָאה -- ןטסיניװלַאק

 | וי | . ... ןסעגרַאפ ןוא טרעהעג אי סעּפע בָאה'כ ...?ךעלטנגייא ריא טליוו סָאװ רעבָא ---
 . סע טפור ריא יו עיטַארקַאמעד ַא רַאפ ,קילבוּפער רעכעלרעגריב ַא ראפ םתס טינ ןוא ןטעיוװָאס רַאמ :עיצולָאװער רע'תמא ןַא רַאפ ןרעװ טפמעקעג הרַאד עינַאּפש ןיא זַא ,ןטלַאה רימ ---
 -ךַא ןופ טפַאשרעה רע'תמא ןַא רַאֿפ טסייה'ס ,טַאירַאטעלַארּפ ןופ רוט | -ַאמקיד רע'תמַא ןַא רַאפ ןענייז רימ !ןינע רעדנַא ןַא זיא סָאד --- | | ? ןטעיוװָאס עשיסור יד ןופ םישז -ער םעד טריקיטירק דימת וטסָאה ,ךיז טכַאד ,זירַאּפ ןיא רעבָא ---

 יי ,סַאלק-רעטעב
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 -עגכָאנ יייז ןענייז רעדניק יד .קרַאמ םוצ קידוצ טנַאּפשעג ןבָאה ייז
 רעד ןופ גנַאלק םעד ןרעיוא עטציּפשעגנָא טימ טרעהענוצ ןוא ןעגנַאג
 ,דָאר םעד טיירדעג רעדיוו ןבָאה סעטרעיוּפ ייווצ יד .ךַארּפש רעדמערפ
 ןוא דָאטָאמ ןרעביא ןניובעג ךיז טָאה רעפָאש רעד ,םענורב ןרעביא ספָאו
 ךעלדייט יד .רעמע ןַא ןופ רעסַאװ ןסָאנעגניירַא קיטכיזרַאפ טרָאד טָאה

 סַאנ ןעוװעג ןענייז םמירֶא עטזױלבטנַא ערעייז ,טערנ יד טּפַאלקעג ןבָאה
 .טעבױַא רעד תעב ןטסורב ערעייז ןופ גנוגעויַאב יד ןעזעג טָאה ןעמ ןוא
 :רעכעה ןעגניז ןביוהעגנָא ןוא ןקילב עשירענעמ יד טליפרעד ןבָאה ייז !

 רענעמ יד ןופ סיוא ךיז טסבאל דוד,

 טלעג סָאד טסעטכַארַאפ טא

 " ..ביל ךיד ךיא בָאה רַאפרעד טא

 לייוו ,עיטַארקַאמעד רַאפ עינַאּפש ןיא ןענייז ןטסינומָאק יד רעֶבָא --

 ןיב ךיא .אנוש ןגעק קלאפ עצנַאנ כָאד ןקיניירַאפ ןעמ ןעק םורַא ױזַא

 עתמא ןַא םיֹוא ןדימש ייז :עיזיויד-סקרַאמ-?רַאק רעד ןיא ןעוועג

 -עננָא ,טסנעּפשעג א יוװ ,רָאנ טלָאװ "ןטעיװַאס , ננֹוזָאל יד ןוא !ײמרַא

 -רעד ןפלָאהענוצ ןטלָאװ ייז ןוא ,ןזיוצנַארּפ ןוא רעדנעלגנע יד ןקָארש
 .קילבוּפער יד ןקיטש

 -רעטניא טינ רעייז טסייה סָאװ םירָאוו ...!יווייס סע ןעוט ייז ---
 -יא ,ןכיולרעד ןוא קילבוּפער רעד רַאפ רעוועג ןייק וצ טינ ןזָאל ייז ?ץנעוו

 רעייז ?פיוו ,ןטסישַאפ יד רַאפ רעוועג ןקיש וצ ,דנַאלשטייד ןוא עילַאט
 ךיז סַאלק-רעטעברַא רעכעלטעװלַא דעד טלָאװ ןגעקַאד ...!טסולג ץרַאה
 .עיצולַאװער דעשירַאטעלָארּפ ַא רַאפ ָאד ןפמעק רימ ןעוו ,ןביוהעגפיוא

 טריזינַאנרָא עדַארג ךָאד ןענייז ?סעדַאנירב , יד רעבָא ...רשפא ---

 ערעייז זופ ןעמוקעג ןענייז ןטסניימַא ןוא !ןטסינומָאק יד ךרוד ןרָאװעג
 י | ... ןשטנעמ

 -ןרב ןרעביא דָאר רעד .רָאטַאמ םעד טפױרשרַאפ טָאה רעּפָאש רעד
 -ליה א ךרוד ןסָאלפעגנ זיא רעסַאװ סָאד ןוא טיירדענ ץלַא ךיז טָאה םענ

 יד טכַאמעגוצ עלייוו א טָאה ןאמייד .ןירַא ןיסַאב ןיא עטירָאק רענרעצ
 -עשז-ןאס רעד ןופ ּפערט יד ףיוא טריטוקסיד טּפָא יז ןבָאה ױזַא :ןניוא
 -ארּפ ןופ רוטַאטקיד ,טייהיירפ ,עיצולָאװער ,ןטעיוװָאס :קעטָאילביב-װעיוװעג
 | | ,., טַאירַאטעל

 רָאֿפ רימ ,רבח ,ןייא גייטש ---
 ! קירע ,דולַאפ ---

 ! ןַאמייר ,ןעזרעדיוװ םוצ --

 4 -+ -בש
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 -ענכרוד ןבָאה ןדילַאװניא ייווצ ;םאזננַאל ןרָאפעג זיא ָאטיוא רעד

 -נרע אד ןענייז םינינע יד ,סעילוק ףיוא טרַאּפשעננָא ,געוו םעד טציירק
 -וא טגָאיעג ןגָאװ רעד ךיז טָאה דלַאב ...!סעיסוקסיד םתס טינ -- רעטפ

 .ןגיוא יד רַאפ ןָאטעג בעוװש ַא ןְבָאה רעדלעפ ןוא יײסָאש ןעיירפ ַא רעב

 רעד ןופ ּפערט ענרענייטש יד רעביא דליב סָאד טכיוטענפיוא טָאה'ס

 ןוא ןטרָאנ ַא ןיא םידימלת ענייז טימ טריצַאּפש סעטַארקַאס :קעטָאילביב

 -טנַא טינ תמא רעצנַאג רעד ךָאנ זיא ןַאד טניז .המכח ירבד ןסעומש ייז

 ךָאנ ןענייז קילבוּפער רעלַאעדיא סנַאטַאלּפ ןיא רעבָא ...! ןרָאװעג טקעד
 -ענכרוד ךָאד רימ ןבָאה נעוװ לקיטש א טסייה'ש" ;ןפַאלקש - ןַארַאפ ןליפַא

 | ...טכַאמ

 -סיוא ָאד טפראד ריא זַא ,ךיז טכַאד רימ ?טפָאלש ריא ,רבח ---

 | ...סקניל ךיז עוועריקרַאפ ךיא םירָאװ ,ןגייטש
 -גיה עטקיטסעפַאב ןסקַאוװעגסיױא ןענייז אקסעוה ןופ טנגעג רעד ןיא

 יד זַא ,ןעװעג קיטנעק זיא'ס .טָארד-?כעטש טימ עטמױצעגמורַא ,ןעל
 .ןבָארנוצנייא ךיז ,טייצ טָאהעג ןכָאה ןוא גנַאל ןיוש ַאד ןגיל ןשטנעמ
 -ָאיצַאגרעטניא ןַא זַא ,טרימרָאפניא םיא ןעמ טָאה בַאטש ןשינַאּפש ןיא
 עכעלטע רַאפ ךיז טָאה ןוא טריקַאטַא גנַאל טינ ָאד טָאה עדאגירב עלַאנ

 .טנָארפ ןלַארטנעצ ןפיוא טרעקעגמוא געט

 | ,טגערפעג רע טָאה --- ?ןקַאילַאּפ ---
 ןוא ןראננוא ךיוא ייז ןשיוװצ ןעוועג רעבָא ,ןקַאילַאּפ ןייז ןעק ---

 ?ץלַאנָאיצַאנרעטניא , ערעדנַא ןייק סנטצעל ןענייז ןפוא לכב ...ןכעשט
 | | | .ןעוועג טינ ןָאנַארַא ןפיוא

 טרָאד ןופ ןוא ַאנַאלעצרַאב ןייק ןרעקוצמוא ךיז ןסָאלשַאב טָאה רע
 רעד ןופ טרָא םעיינ םעד ןזייוונֶא םיא טעוֶי ןעמ ואוו ,עטעסַאבלַא ןייק
 סע ןענַאװ ןופ ,ָאדירעל ןייק ןעמונענטימ םיא טָאה רעפָאש ַא .עדַאנירב
 -עגּפָא ךיז ייז ןבָאה רענעלטכַאנ ףיוא .חרזמ ןייק ןגוצ ןעגנַאנעג ןענייז
 סָאוװ ,ץַאלַאּפ ןסייוו ַא ןזיוועגנָא ייֵז טָאה רעױוּפ ַא .ףרָאד א ןיא טלעטש
 | :פנרעב ַא ףיוא ,טייוו טינ ,ןענַאטשעג זיא

 ךָאד טָאה לָאמַא .ץַאלּפ ןעמעװקַאב ַא ןעמוקַאב ריא טעװ טרָאד ---
 ןַא טרָאד זיא טנייה ;טננעג רעצנאנ רעד ןופ "רָאינעס , רעד טניואוועג
 | - ...ןרענַאיצילימ עקידנרָאפכרוד רַאֿפ אינסכא

 .תורישע רעקילָאמַא רעד ןופ םייריש ןעוועג ךָאנ ןענייז ץַאלַאּפ ןיא
 עננערטש טקוקענּפָארַא ןבָאה ,טנעוו יד ףיֹוא ,רעדליב-טסנוק יד ןופ

 ,ןלַארענעג עטעדיילקעג שידָאמ-טפא ןוא תוררש עקיטייצרַאפ ןופ רעמינּפ !
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 ,ןזיוה עטסַאּפעגנייא ,עלָאמש ןיא ,םעק יד ףיוא ןקורַאּפ עטרעדוּפעג טימ

 -ירשענּפָארַא ןטַאקַאלּפ עטיור ןבָאה ןבענַאד .ינק יד זיב ןקָאז עגנַאל טימ

 -ענ טימ ןשיט ענעבמעד עוויסַאמ םֹורָא .ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער ןע
 -ץרב עטלבוהעג טינ ןופ קנעב עסייוו עננַאל ןענאטשעג ןענייז סיפ עטצינש

 רכז א יו ןעקנוהענרעטנוא טָאה םיפ יירד ףיוא לעטָאפ רעכייוו ַא .רעט
 יד ייב ,סערָאנ ענעגָאלשעגנָא ןעגנַאהענ ןענייז ןרעמיצ עלַא ןיא .ןברוחל
 טעבכ עטיירב ,עכיוה ַא .סעקינעש ןנעלעג ןענייז ןליד יד ףיוא ןוא טנעוו

 יו טרעטנַאלּפעג ךיז טָאה טנעו ענרעצליה עטעקצַאצענ ,עטברַאפַאב טימ

 -יױרעג ,טיירדעגמורא ךיז ןבָאה ןרענָאיצילימ .ןענירד ןטימניא עקיטכענ ַא

 | ,ערעשטעוו ףיוא טרַאװעג ןוא ןסָאריּפַאּפ עקיד טרעכ

 רענני א ,טוּפסיד רעשיטילָאּפ ַא ןביוהעגנַא ךיז טָאה ןסע ןטימניא

 טפאטרעד ַאֹד טָאה ,טסיכרַאנַא ןַא ,"ויטקעלָאק , ןקידתוניכש ַא ןופ רעױפ
 דיִז ןביוהעגנָא עדייב ןבאה ךיילג ןֹוא ,טסינומָאק ַא ,רַאסימָאק-טילָאּפ ַא
 ךיז טָאה ןביֹוהעגנָא .לאז ןצנַאנ ןרעביא ןעיירש ןוא ןרילוקיטסעשז ,ןציה

 םירעיוּפ רענַאגַארא יד סאו ,רעוועג ןֹופ ענַארפ רעד םורַא חוכיוו רעד

 : .גנורינער רעד ןבענּפָא טלָאװעג טינ ןפיוא םושב ןבָאה

 רימ ןוא ,טייהיירפ ןוא טייקיטכערעג טליוו ,ןטסיכרַאנַא יד ,ריא ---

 -טילָאּפ רעד ט'הנעטענ טָאה --- טייחיירפ ןוא טייקיטכערעג ךיוא ןליוו
 ןשירעטילימ ןטסערּפענ ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ןַאמ רעקירעי-לטימ ַא ,רַאסימָאק

 ..!ןֿלַאעדיא עבלעז יד רַאָפ ,סע טסייה ,ןפמעק רימ --- רידנומ
 ןייז ףיוא ?דנעב עטיור סָאד טקרעמַאב ןעמ טָאה קילב ןטשרע םייב

 -ישח ןבעגענוצ םיא טָאה סָאװ ,עקצנָאװ עלָאמש ,עצראווש יד ןוא ?טיה
 טנאה ןייז ןוא עזיוּפ עניילק ַא טכַאמענ רע טָאה ץַאז ןטשרע ןכָאנ .תוב
 -ךער א ייב יו ,ןטפול רעד ןיא שיטעטַאּפ ןבילבעג ןעגנעה עלייוו ַא זיא

 -רַאֿפ ןוא םלוע ןפיוא קילב א ןפרָאװענ טָאה רע .ענובירט א ףיוא רענ }

 | | : טקידנע |
 לָאז סָאװ וצ !ננוריגער רעד ןבענּפָא ןעמ זופ רעוועג סָאד רעבָא --

 טיס ָאטינ זיא טנָארפ ןפיוא תעכ ,רעפרעד יד ןיא רעוועג ןטלַאה ןעמ

 ? ןסיש וצ סָאװ

 יד ןוא טייקיטכערעג יד קלאפ סעד ןריטנַארַאנ טעוו רעוו דעבָא ---

 ? רעוועג ןייק ןבָאה טינ טעווס ביוא ,טייהיירפ
 יד ןעד זיא רעוו !קלָאפ ןופ ננורינער יד ןוא יײמרַא-סקלָאפ יד --- ּו

 םלוע ןפיוא ןזיוועגנָא רַאסימָאק-טילָאּפ רעד טָאה -- !עלַא ריא --- ?ײמרַא
 | | ,םורָא
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 טציא זיא רעױּפ רעגנוי רעד .טכרָאהעגפיוא ןבָאה ןרענָאיצילימ יד
 : :עדער רעגנַאל ַא טימ סױרַא

 רַאפ !טעברַא טעװ גנוריגער עיינ יד זַא ,רעכיז וטסיב סָאװ ןוא --

 !םיקמ קינייוו ןוא חיטבמ ךס ַא ייז ןענייז עלַא ?קלָאפ ןופ ןסערעטניא יד

 --- ןעניול ענעדישרַאפ ןריפנייא גנורינער עקיטציא .רעזדנוא ןיוש ליוװ טָא
 -סיד עשירעטילימ ַא ןלעטשנייא ןוא --- !טייהכיילנ"רעד וצ ףוס ַא ןוא

 -- ןרַאסימָאק עטלָאצַאב-טוג ןוא ,םיחינשמ טימ ,ןקירבַאפ יד ןיא  ןילּפיצ

 ,..! טייהיירפ רעד וצ ףוס ַא ןוא

 א ןעוועג זיא'ס ,רעיוּפ ןגנוי םעד טכַארטַאב קירעגיינ טָאה ןַאמייה

 .קיצנַאװצ ןוא עכעלטע רָאי א ןופ גנוי ךעטיובעג טסעפ ,רעקיסקואוו-?טימ

 ןגָארטעג טָאה רע .ןדער ן'תעב ןדנוצענ ךיז ןבָאה ןניוא עצרַאװש ענייז

 עקזולב עשירעטילימ ַא ןוא טנווייל ןשירעיוּפ ,ןטסָארּפ ןופ ןזיוה עיליוויצ

 ןָא רעװֿפָאװער רענגנַאֿל ַא טקעטשעג טָאה ?טרַאג ןייז ןיא .ברַאּפיקַאכ ןופ

 ,הכאלמ-לעב א ייב נייצקדעוו ַא יו ןעזענסיוא רעכיג טָאה סָאװ ,?דייש ַא

 | .ןַאמרעטילימ ַא ייב רעוועג א רעדייא
 רעיוּפ ןרעטלע ןַא ןָאטענ גערפ ַא ןַאמייר טָאה -- ?רע זיא רעוו ---

 .ךיק ןיא טערָאּפעג ךיז טָאה סָאװ ,לקער ןשירעטילימ ַא ןיא

 ןעז טפרַאדעג םיא טסָאה !ָארעלָאטסיּפ רע'תמא רעד ...?עפָאכ --

 ...ךעלמיצירּפ יד טימ טנכערעגּפָא לסיבַא ךיז ןבָאה ייז :געט עטשרע יד ןיא

 -יוװ ְךיִז טָאה עיסוקסיד יד ואוו ,לַאז ןיא זיידַא קירוצ זיא ןַאמייר

 : עזיוּפ רעצרוק א ךָאנ טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ רעד
 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןקירבַאפ יד ןריזילַארטנעצ ןעמ זומ יאדוא ---

 ןלָאצ ןעמ ףרָאד רעכיז !ןילּפיצסיד יד ןקרַאטשרַאפ טרָאד ןוא גנוריגער

 -טילָאּפ רעד ןפורעגסיוא טציא טָאה -- !ןעניול ענעדישרַאפ רעטעברַא יד

 -ָארּפ רעמ רעטעברַא יד ןלעוװ םורַא ױזַא --- גנוגייצרעביא טימ רַאסימָאק

 !ןטסילַאטיּפַאק ןוא םיצירּפ יד ,ןטסישַאפ יד ןגיזַאב ןלעוו רימ ןוא ןריצוד

 םלוע ןפיוא קילב ןקידנריפמוירט ַא ןפרָאוװעג ןוא טקידנערַאפ רע טָאה --

 יי .ןשיט יד םורַא

 -עג טָאה לייט א .ןסע ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג ןענייז ןרענַאיצילימ יד
 -ןצסיױרַא טימַאב ךיז ןבָאה ערעדנַא .ּפוז ערעטיש יד טעבָאילכעג קַאמש
 -יט יד ןופ ןעמואושעגפיורַא ןטלעז ןענייז סָאװ ,שיילפ ךעלקיטש ןשיפ
 רָאנ .לסיש רעניימעגּלַא ,רעסיורג רעד ןופ ךַאלפרעביוא ןפיוא ןשינעפ
 ןטימ טלקָאשעגוצ ןבָאה ,ייר רעייז ףיוא טרַאװעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,עכעלטע
 טינ ?לכ ךיז טָאה עסָאכ רעבָא .עדער סרַאטימָאק-טילַאּפ םעד ףיוא ּפָאק
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 סָאטַאּפ רעקינייוו טינ טימ ןַאטעג דער ַא טָאה רע .טניזַאב רַאפ ןטלַאהעג

 | | : רענגעק ןייז יו

 "יירפ יד ןרעכיזרַאפ םזישַאּפ ןרעביא ניז ןכַאנ טעוװ רעוו ןוא ---

 יד ןשרעהַאב עלייוורעד טעוו ןביוא ןופ ;נורינער ַא ביוא ,קלָאפ ןופ טייה

 -עברַא יד ןופ לָארטנָאק םעד ןפַאשּפָא ןוא ,ײמרַא יד ןוא עירטסודניא

 עיצולָאויער רעד תעב טגיזעג רעטעברַא יד דנַאלסור ןיא ןכָאה טָא ?רעט

 .:! טינ העד ןייק טנייה טרָאד ןבָאה רעירַאטעלָארּפ יד ןוא

 -ימָאק-טילָאּפ םעד טכַארבעגסױרַא טָאה שדוקח לוליח רעקיזָאד רעד

 פקיטש א ןענַאטשטנַא טציא זיא םלוע ןשיוװצ ךיוא .םילכ יד ןופ רַאס

 ןייז =קירדעגסיוא טָאה'ס רעוו ןוא טריטסעטָארּפ טָאה'ס רע :רעדורעג

 טדערעג ןבָאה ייז יוװ ױזַא רעבָא .טציחעצ ךיז ןבָאה עלַא ןוא ,המכסח

 טָאה ,לָאמַאטימ עֶלַא ןוא ,רעליימ עלופ טימ ךָאנ וצרעד ןוא שינַאלַאטַאק

 -עגפיורַא זיא רַאסימַאק רעד .ןּפַאכ טנעקעג טינ טרָאװ ןייא ןייק ןַאמייר

 .ןעיירשוצרעביא ןעמעלַא טימַאב ךיז ןוא קנאב א ףיוא ןעגנורּפש

 ײמרַא רעד ןיא ןילּפיצסיד יד ּפָא ןכַאװש סָאװ ,עלַא יד ,םידבח זי

 ןלעוו רימ :ביוא ,םירבח ...!םזישַאפ םעד ןפלעה ,עירטסודניא רעד ןיא ןוא

 ןרעוו טקינייארַאפ ןגרָאמ רימ ןלעװ ,ףמַאק ןיא ןקינייאראפ טינ טנייה ךיז

 -ןצ ןוא ןלעטש ןעמעלַא זדנוא טעװ אקנַארפ ןכלעוו וצ ,"לטנעוו , םייב

 ! ןסישסיוא ןעמַאז ;

 -עג םענ ַא רעדיוװ ךיז טָאה םלוע רעד .,ןרָאװעג ליטש זיא לאז ןיא

 -עג םעד טרעהעג ךָאנ ןעמ טָאה עלייוו ַא ,ּפוז רעד וצ הדמתה טימ ןָאט

 -ָאכ טכליהעגּפָא טָאה ןַאד .רעלעט ןופ ןדנַאר יד ןָא ?םעל ןופ רעּפמילק

 | | : .: עמיטש סעס

 רימ רעבָא :ןטסישַאפ יד ןגעק עקַאט ךיז רימ ןגָאלש רַאפרעד --

 רָאטַאטקיד רענענייא ןַא זדנוא לָאז ןוחצינ רעזדנוא ךָאנ זַא ,טינ ןליוו

 יה !"לטנעוו, ןבלעז םוצ ןלעטש
 .עּפורג ַא טָאה תליחת .רעטייוו ןעגנַאגעג חוכיו רעד זיא ןסע ןכָאנ

 .טרעהעגוצ ןוא םידדצ עטנשקערַאפ ייווצ יד טלגנירעגמורַא ןרענַאיצילימ

 -עגּפָארַא ןענייז סעיוװ יד ןוא ןעלטניּפ ןביוהעגנָא ןגיוא ערעייז ןבָאה דלַאב

 ,ןעלקניוו יד ןי א ןכַארקרַאפ ייז ןענייז זייווקיצנייא .טּפעלקעג ךיז ןוא ןלַאפ

 ַא .ןפאלשעגנייא ןוא סעקינעש יד ףיוא ןלעיניש ערעייז טיײרּפשענסיױא

 ה ןקע עלַא ןופ ןגָארטעג ךיז ןעּפָארכ רעווש ַא טָאה רעטעּפש עלייוו

 רעב ייב ,רעמיצ ןקיטייז ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ טציא ןיא חוכיו רעד

 ןופ סערטרָאּפ יִא היוא ןטָאש ַא ןפרָאװעג טָאה סָאװ ,?טכיל ַא ןופ ןייש
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 ַא ןעגנַאהעג טרָאד זיא רעכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ לַארימדַא ןַא
 ןייא ךָאנ ןבילברַאפ זיא ןענַאמייר .רעסיוא .טנאוו רעד ףיוא רענעסעגרַאפ
 -רעד טָאה םינּפ טרעקַאעצ ,ןיֹורב סנעמעוו ,רעױּפ רעטלַא ןַא :רערעהוצ
 . | ,ֿפָאש-דרע רעד ןופ ןעלצנור יד טנַאמ

 םענעבירענסיוא ,ןסיורג 8 ענעשעק רעפיט ַא ןופ טּפעלשעגסױרַא טָאה רֶע .טשימעג טינ ךיז רעױּפ רֶעקיזָאד רעד טָאה עיסוקסיד רעד ןיא
 -ייפ עטשטיינקעצ ,עקיד ענייז טימ טיירדעג ןסַאלעג טָאה ,לטייב-רעדעל
 ךיוא יו ןטנַאטוּפסיד עדייב ייס ןעוועג דבכמ ןוא ןסָאריּפַאּפ עבָארג רעג
 -רעד רע טָאה בגא ךרד .ןענַאמייר --- םוקילבוּפ ןופ לייט ןטייווצ םעד
 אפונ רע זַא ןוא ,טנָארפ ןפיוא ץינרע ךיז ןגָאלש ןיז ייווצ ענייז זַא ,טלייצ
 ,עפורנ-רענַאזיטרַאּפ ַא ןיא טקילײטַאב גירק-רענריב ביֹוהְנֶא ןיא ךיז טָאה
 .עמראזַאק א ןיא רעכוק א ןרָאוװעג רע זיא סנטצעל רָאנ ןוא

 . ךיז רַאסימָאק-טילַאּפ רעד ןוא עסָאכ ןבָאה ,השעמס ַאזַא טרעהרעד
 -ייז טדערעגניירַא םיא ןיא ןבָאה עדייב ןוא ,םיא וצ ןָאטעג םענ ַא ךיילג
 ןורחַא קסוּפ רעד ןעוועג ָאד טלָאװ רע רָאנ יוו טקנוּפ ,ןטנעמונרַא ערע
 -ווַפ רעטלַא רעד טָאה ,תובישח ןייז קידנליפרעד .ןגַארפ-טיירטש עלַא ןופ
 -עב לֵאֹו רע ידכ ,טנאה רעד טימ פפעל-רעיוא ןייז טרַאּפשעגרעטנוא רע
 םעד ןייז וצ ספות טימַאב ךיז ןוא ,חעימש רעכעלביוט ןייז טימ ןרעה רעס
 ננוניימ ןייז .קרַאטש ױזַא ךיז ןרעּפמַא טיול עגנוי יד ןכלעוו ןגעוו ןינע
 עטכייל ןוא רעטרעוו עבלַאה ,ןבליז עצרוק טימ טקירדעגסיוא רע טָאה
 | .ןעגנוגעווַאב-פָאק

 ןוא עיצינומַא ןבָאה רימ ןפרַאד םזישַאפ םעד ןגיזַאב וצ ידכ --
 .רַאסימָאק-טילָאּפ רעד טגערפעג םיא טָאה -- ?ןטַאדלָאס

 .ןעוועג םיכסמ רעױּפ רעד טָאה -- !יאדװַא ---
 יד ןוא ןקירבַאפ יד ןריזילַארטנעצ ןפרַאד רימ זַא ,טסייה סָאד ---

 ...!? ןילּפיצסיד יד ןקרַאטשרַאפ טרָאד ןוא ,יימרא
 .ָאו ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רעטלַא רעד
 טקירדרעטנוא ןֹוא טמירָארַאפ ןבָאה םיצירּפ יד ןוא גנוריגעד יד ---

 ,ןטלַא םוצ ןָאטעג םענ א עסָאכ טציא ךיז טָאה -- ?קלָאפ סָאד
 ןטימ טנייצרעביא ט?קַאשעג רעוּפ רעד טָאה -- !תמא זיא'ס --

 | יי ,ּפָאק ןעיורג
 ןוא ןדנוא ייב ןביילב דניצַא פָאז העד יד זַא ,ןעז רימ ןֿפרַאד --

 ? תמא !?תוררש עיינ טימ גנוריגער רעיינ ַא ייב טינ
 .המכסח ןופ ןכייצ א טכַאמעג טָאה רעטלא רעד
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 ןורחַא קסוּפ רעד לייוו ,קלָאט ןייק וצ ןייגרעד טנעקעג טינ טָאה ןעמ

 חוכיוו רעד ,ןרעדנַא ןטימ ייס ןוא דצ םעד טימ ייס ןעוועג םיכסמ טָאה

 -עג טלמירדנַא זיא רעטלַא רעד ןעוו ,רעטעּפש ןליפַא ןניױצרַאפ ךיז טָאה

 -נייא םַאזגנַאל זיא ןוא שיט ןפיוא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא טָאה רע ,ןרָאוװ

 ןופ ןציּפש יד ןוא לטכיל םוצ טשטילגענוצ ךיז טָאה ּפָאק ןייז .ןפָאלשענ

 רע .היר ןפרַאש ַא טיורּפשרַאפ ןוא טעילַאמסענּפָא ךיז ןבָאה רָאה ענייז

 קידנעשטורמ ,ןוא ןגיוא עטרעדנואוורַאפ ,עסיורג ןָאטעג ןפע ןַא טָאה

 ,ליר ןפיוא ןָאטעג גייל ַא ךיז ,קנַאב ןופ טלקײקענּפָארַא ךיז רע טָאה ,זייב

 .רענעט עכיוה ףיוא טעּפָארכעצ קַאמשענ ןוא ,טעשטרָאקעגנעמַאזוצ ךיז

 לטביל סָאד .רערעהוצ רעקיצנייא רעד ןבילבעג טציא ןיא ןַאמייר

 -ָאכ .ןסיורד ןופ טמָארטשעגנירַא טָאה ןייש ענטומ ַא ןוא ט'ססונעג טָאה

 : רעדנעלסיוא ןפיוא קילב ַא ןפרָאװעג טָאה עס
 ?"עלַאנָאיצַאנ רעטניא, יד ןֹופ ---
 י .ָאֹי ---

 ?ןענַאוו ןופ ---

 .זירַאּפ ןופ ---

 סלַא ...זיִרַא אפ ןיא ןעוועג לָאמַא ךיוא' ןיב ךיא ,טניירפ רעביל ,הֶא ---

 ?"יענעריּפ יר , יד טסנעק ...טנארגימע

 ,ןלַאטרַאװק-?בב רעזירַאּפ יד ןיא ןרָאי יד טנַאמרעד ךיז טָאה רע

 ןופ םולמּפֶא ןוא סולפוצ א ,נערב-םי ַא וצ יו ,טמָארטש סע ןיהואוו

 -טנַא וצניהַא רע זיא ?גניי רעגנוי םלַא .טלעוו רעד רָאנ ןופ ןטנַארגימע
 רעד ןֹופ ןלַאפ ןכָאנ .ַארעװיר עד ָאמירּפ ןופ רוטַאטקיד רעד תעב ןּפָאל

 -עג לָאמַארעדיוװ טָאה ןוא עינַאּפש .ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא עיכרַאנָאמ

 ַא ןגעק טַאטנעטַא ןא ןיא טשימרַאפ ןעוועג זיא רע ?ייוו ,ןפױלטנַא טזומ

 דנַאטשפיוא ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש ,רָאטקעּפסניא-ייצילַאּפ

 ןגױא יד רעטנוא רע זיא לָאמ סעדעי .רעבערנ-ןליוק רעירוטסַא יד ןופ

 טלָאװ סע ןוא הסיפת ראי קילדנעצ עכעלטע ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ

 טלָאװ ןעמ ןעוו ,עמרוט ןיא תורוד עכעלטע ןציזוצּפָא ןעמוקעגסיוא םיא

 מע טניז זיא סָאװ ,ןעננעה ןופ ןידו קסּפ םעד טריפעגסיוא טינ רעירפַא

 .ןויכרַא עכעלטכירעג יד ןיא ןגעלענ רָאי עכעל

 ףיוא טרַאּפשעגנָא ,ןפָאלש טניילעג ךיז טָאה רַאסימָאק-טילָאּפ רעד

 -עג ןוא גָאטרַאפ רעסַאלב ַא טקוקעגניירַא טָאה רעטסנעפ ןיא .קַאלוק ַא
 יד ףיוא סָאװ ,ןטערטרָאּפ ענעפענרַאפ יד ףיוא ןייש עיורגנ ַא ןפרָאװ

 -עננייא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,ןרענַאיצילימ עקידנפָאלש יד ףיוא ןוא ,טנעוו
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 / תונורכז ןופ ןעמונעגכרודא ,עסָאכ ,ןליד יד ףיוא ,ןעלטנַאמ ןיא טיירד
 -רעד ןביוהעגנָא ןוא לַאטנעמיטנעס ןרָאװעג זיא ,ןרָאי-רעדנַאװ ענייז ןופ
 - ,ןרָאי-רעדניק ענייז ןלייצ

 ַא וצ ךוטסַאּפ סלַא ןעגנודרַאפ עטַאט ןייז םיא טָאה רָאי ןביז וצ
 ,הסיפת ןיא טשרע .ןעננַאנעג םינ ָֿאמנייק רע זיא עלוש ַא ןיא .ןכש ןכייר
 -עגנָא רע טָאה ןאד .ןענעייל טנרעלענסיוא ךיז רע- טָאה ,רָאי ןצכעז וצ
 -עג םיא ןענייז סָאװ ,רעכיב עכעלטפַאשנסיװ ןֹוא ןענַאמָאר ןעננילש ןביוה
 -ָאוו איַאנדָארַאנ, עשיסור יד ןֹוא ןיקטָאּפָארק .טנַאה רעד רעטנוא ןעמוק
 .. טפושיכרַאפ םיא ןבָאה ?ַאיל

 : רענייז ןפיוא ןָאטעו קוק ַא רע טָאה לָאמַאטימ ;
 !ןַאב םֹוצ ןפיול ןיוש זומ'כ ,הֶא ---
 : | ? וטסרָאפ ןיהואוו ---
 -ספרָאד יד ןופ הרבח ךס א ןעמוק ןלעוו'ס .ַאנָאלעצרַאב ןייק ---

 ; רַאפעג ןיא ןיא עיצולָאװער-טייהיירפ יד .ןטַאר
 .ַאנָאלעצרַאב ןייק ךיוא רָאֿפ ךיא --- |

 זיא ןפיורד| יא .ץַאלַאּפ ןופ סױרַא יז ןענייז םורַא טונימ רַאּפ ַא א ןיא
 ךרוד טריפעג ןוא טנגעגנ יד טנעקעג טָאה עטָאכ רעבָא ,פקנֹוט , ןעוועג ךָאנ
 ַא ןיא ןעננַאנענּפָא זיא גוצ רעד .רעדלעפ עטסוּפ ןוא ןגעטש עקיטייז
 | -,םורַא העש לטרעפ

 ןנַאז-גיז ןיא ןפָאלעג זיא גוצ רעד ,טלמירדעג ייז ןבָאה ןָאגַאװ ןיא |
 / -יׁשֲאק טימ סעטרעױּפ ןגיטשעגנייא ןענייז סע .ןְלָאט ןוא גדעב ןשיווצ
 ןרעטניה ןרעװלָאוװער םימ טייל-הרבח עגנוי ןוא ,ןסנירג ןוא רעניה סעק
 טָאה רעבייוו יד ןופ ײרעלּפַאלּפ ןוא רעדער וד ןופ ײרעקסַארט יד ,לטרַאג
 -רוק טימ ןפרָאװעגכרוד ךיז ןבָאה ייז ןוא טקעוועגפיוא זייוונטנעמַאמ ייז
 ,ןצַאז עצ

 -ריר טנערפעג טָאה --- ?"טלַאנָאיצַאנרעטניא; ךייא ייב ןַארַאפ --
 | .ןַאמ

 ..רענעילַאטיא רֶאּפ ַא ,זירַאּפ ןֹופ עכעלטע ...קינייװ רעבָא ,ןַארַאפ--
 2 : | ? ךיוא ןדיי ---

 טינ רעדא ןדיי ,דישרעטנוא ןייק טינ זיאי זדנוא ייב --
 ? רעדנעלסיוא יד ןשיװצ ןדיי ןַארַאפ רעבָא .. ,ייטשרַאפ'כ --
 ןעמַאזוצ .םירבח עטוג ןעוועג ןענייז רימ .םענייא טנַאקעג בָאה'כ --

 / ,טנָארפ רעדירדַאמ ןפיוא טפמעקעג
 / ? טציא רע זיא ואוו ---

1 

24 



 זיא טנָארּפ רעדירדַאמ ןופ "יטורוד ַאנמולָאק , זא ,ךיז טכַאד --

 ' ,ןפערט םיא ךיא לעוו רשפא .ַאנָאלעצרַאב ןיא דניצַא
 יכָאנ ךיז ןאק ןעמ ואוו ,סעדדַא ןַא ןענַאמייר ןבעגעג טָאה רע ןוא

 | | ,םיא ףיוא ןנערפ
 . רעדיוו ןענייז ייז .ןוז יד טניישעגניירַא טָאה רעטסנעפדןָאנַאװ ןיא

 יַאֿב ןֹוא ַאנַאלעצרַאב ייב טּפַאכענפיוא ךיז טָאה ןַאמייר .ןפָאלשעננייא

 ַא םימ ,םיא ןגעקטנַא קנַאב ַא ףיוא ןפָאלשענ זיא סָאװ ,ן'עסָאכ טכַארט

 'רע .סנּפָאקוצ רעװלָאװער ןגנַאל ןטימ ןוא ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןשרעדניק

 וצ ןוא םזירַאטילימ םוצ טָאי ןקיזָאד ןופ האנש יד ןפירנַאב טציא טָאה

 ןיא ןסעועג ןיוש רע זיא ןעמישזער עלַא ייב :גנוקירדרעטנוא רעדיווטעי

 רעד ןיא ןוא רוטַאטקיד רעד תעב ,עיכרַאנָאמ רעד רעטנוא --- הסיפת
 טָאה רע :טינ רעמ ךיז רע טזָאלרַאפ ןעננורינער ףיוא ,.,. עיטַארקָאמעד

 .. הסיטת רעשיטסילַאיצַאס א ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ וצ ארומ

 -ענ גָאז ַא רע טָאה -- ?ןלַארענעג ןָא ןניז רימ ןענעק יו רעבָא ---

 ךיז ןוא ןָאטעג ביוה ַא לָאמַאטימ ךיז טָאה עסָאכ ןעוו ,לוק ןפיוא ןָאט

 | - דו יי .ןגיוא יד ןבירענ
 םיא ןוא ָאקנַארפ ייב גירק םעד ןעניוועג זדנוא גיוט סָאװ רעבָא ---

 טימ עסָאכ טרעפטנעעג טָאה -- !?לארענעג םענעגייא ןַא ייב ןליּפשרַאפ
 ייב ןביילב אפונ קלאפ סָאד זומ לָאמנייא -- עמיטש רענעפָאלשרַאפ ַא

 ' | ! טכַאמ רעד
 ןרָאפעג טציא ןענייז ייז ,רעטסנעפ ןכרוד טקוקענסױרַא טָאה ןַאמייר

 -מַארט עשירטקעלע ןפָאלעג ןענייז ןטנוא .טָאטשרָאפ-רעטעברַא ןַא ךרוד

 ןופ סנעמיוק עכיוה טנכייצענ ךיז ןבָאה ןטנָאזירָאה עֶלַא ףיּוא ןוא ןעייוו

 רעטקיטעפשרַאפ א ןיא עסָאכ זַא ,ןָאטעג רעלק ַא טָאה רע .,ןקירבַאפ-

 ןופ ןראוועג ל?גלונמ זיא סָאוװ ,טייקיטכערעג ןֹוא טייחיירפ ןופ רעמִיורט

 ןופ רבדמ א ץינרע ןופ הרבח-ןטסידק-רוא רעדָא ענומאק-םייסיא ַא

 טינ ךיוא םטעװ סַאּפ ןרעטניח רעװלָאװער רעד ןוא !טעּפש .וצ .חרזמ

 | | ...1 ןצונ

 ןייק ן'עסָאכ ןדַאלעננייא טָאה הע .טננעזענ ךיז ייז ןבָאה טָאטש ןיא

 : ; ןירַאּפ

 !לעטַאה ןקיטכיר םעד ןופ סערדַא םעד ןבעג ריד לעוו'כ --
 ַא ןרעוו קירוצ לעו/כ -- טלכיימשעג רענעי טָאה -- !ןיינ ,חֶא --- |

 ךיא לעװ ואוו .טלעג ןייק ןייז טינ טעוװ וויטקעלָאק רעזדנוא ןיא .רעױּפ

 | ? תואצוה ףיוא ןעמענ



 -עכוז עגנַאל ךָאנ .טקַאּפעג-לופ ןעוועג ןעניז טָאטש ןיא ןלעטָאה יד

 ךיז טָאה רע .?סענ ןקיטייז א ןיא רעמיצ א ןענופעג ןַאמייר טָאה ןשינ

 -פיב טרעטנַאלּפענ םיא ךיז ןבָאה ּפָאק ןיא .טעב ןיא ןפרָאװעגניײרַא ךיילג

 ןוא סעיסוקסיד ןופ דייר ענעסירענּפָא ,ןלָאט ,נרעב :העיסנ רעד ןופ רעד

 טימ "לעטָאה רעד, טכיוטעגפיוא טָאה גנולצולּפ .רעמינּפ עכעלשטנעמ

 -עגסיוא יד רעביא .ןרָאדירָאק עלעקנוט ןוא ןפיוה ענעסָאלשעגנייא ענייז

 קילייא טָאה ,ּפערט יד ףיוא סָאװ ,רעכיפעט עטפיירטשעג-טיור ענעביר
 -ךַאפ א ,ןוא עדרַאסנַאמ רעד ןיא ןפָאלענניירַא זיא רע .עסָאכ טנַאּפשעג
 ;ליומ ןופ טרָאװ ןייא טכַארבעגסיורא ,רעטעּפָאס

 ' ,,,} ייצילָאּפ ---
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 ייווצ לטיּפַאק

 טעלנישַאמ בײרש טעװ ןעגווגײמ עגײז טא טסיכרַאגט עקשָאי

 סעיצולָאװער ןוא

 -ירפ ַא ןעוועג זיא'ס .ץַאלּפ-ַאינולַאטַאק ןפיוא ןענַאטשעג זיא ןַאמייר

 "חר יד ןופ ןעניורק יד ןסָאגַאב טָאה ןוז עלעה ַא ,ןנרָאמירפ רעקידגניל

 ענרענייטש ןופ ּפעק יד ןוא רעכעד ןופ םיעוּפש יד ,ןעיילא עקיד'תוב

 -נָארב עטיירּפשעצ ןבָאה ,ןסאג ןופ ןגָאר ףיוא ,טייוו רעד ןיא ,ןלָאמקנעד

 -ָאק עדנור עכיוה רעביא טצנַאלנעג ןרוניפ ערַאדנענעל ןופ ןעלנילפ ענעז

 -עג ךיז ןבָאה סעדייבעג עוויסַאמ ןופ ןסמישזנ ןוא ןענַאקלַאב ,סענַאל

 -ייֵז סָאװ ,רענעפ עטיור ןוא עטיוד-ץרַאוװש ןופ סעילאוװכ ןשיווצ טסערּפ

 ןליטש ןיא טגיוועג טכייל ךיז ןוא םיור ןרָאלק ןיא ןעגנַאהעגּפָארַא ןענ
 : | .טניוו

 סנּפָארט ענעלָאטשירק טימ טּפַאלקעג טָאה ןענַאטנַאפ ןופ םָארטש א

 ,ץַאלּפ ןטימ ןפיוא סָאװ ,לדנטרענ ןדנור ןופ רעטעלבעג םענירג ןרעביא

 .ןביוט עקידנקרָאװ ןעננורּפשעגמורַא ןענייז דמַאז ןקיצנַאלנ ןלענ ןרעביא

 ,עסייו ַא טינקעג טָאה ךעלעמיוב ענערָאשעג קידכעלייק ןופ ןטָאש ןיא

 -ָאה םוצ טקוקענפיױרַא טָאה ּפָאק רענעטירַאפ ריא ןוא יורפ ענרָאמרַאמ

 ןופ דליב קיזיד ַא דַאסַאפ םעד רעביא ןעגנַאהעג זיא'ס ואוו ,ןָאלָאק לעט

 ךיז טָאה ןטימניא .ןכירטש עלעקנוט ,עגנערטש טימ טלָאמענ ,ןענילאטס

 ןעזענסיוא טָאה סָאוװ ,רענַאיצילימ א ןופ עוטַאטס עקיטכעמ ַא ןביוהעג

 | | .ןייטש ןופ טקַאהעגסיוא יו
 .ןעייֵלַא ןוא ןסָאנ עקימורא יד ןניוצעג ךיז ןבָאה טנפעעצ ןוא טיירב

 עקיקָאטש-ל?יפ ,ענרעדָאמ עריא טימ ,איסַארג-עד-ָאעסַאּפ עקיד'תובחר יד

 סָאװ ,סַאלױו ןופ לטרעפ ןטיובעגסיוא-יינ ןזיב ןפָאלעג זיא סעדייבעג
 רעד ןופ ןעזענסיוא ןוא גראב א ןופ עופיש ןרעביא טרעטעלקענ טָאה

 ןזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה רעביאנגעק ,רעטַאעטיפמַא רעקיזיר ַא יו ,סנטייוו
 -געוַאבמוא ,עקנַאלש טימ סנסופוצ טמיוזַאב ,"ןעמולב ןּופ ַאלבמַאד , יד
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 - סָאװ ,םי ןעיולב ןיא ןלַאפעגּפָארַא יז זיא רעטייוו ?סיבַא ;סעמלַאּפ עכעל
 -פמיה ןכעלדנעמוא ןטימ טנָאזירָאה םייב ןסָאנעגנעמַאזוצ ךיז טָאה
 : | : ,בלעוועג

 -עג ןעגנוטכיר עֶלַא ןופ ךיז ןבָאה רעּפמילקעג םענעשעמ ַא טימ
 ,רעכעד עטקעדענּפָא ,עכַאלפ ערעייז .ןעײװמַארט עמיור-ץראווש טשטילג
 עכעלנעװַאב ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג ןבָאה ,ןשטנעמ טימ עטצעזַאב-לופ
 םורא טלגנעלשעג ךיז ןבָאה ייז .טָאטש רעלַאטנעירָא ןֵא ןיא סעדייבעג
 ,ןסַאנ עליטיי ןיא ײרעקסַארט ַא טימ ןדנואוושרַאפ ןוא ןטרָאג םענירג

 -ענ טבעלַאב ןענייז ןסַאג יד .טקעוועג םָאזננאל ךיז טָאה טָאטש יד
 -איצילימ טצעזעצ ךיז ןבָאה ץַאלּפ-ַאינולַאטַאק ןופ קנעב יד ףיוא ,ןרָאװ
 ןבָאה ךעלדיימ .ןוז רעד ףיֹוא רעדילג עטרישזַאדנַאב טמירַאװעג ןוא ןרענ
 םוצ ןראפענּפָא ןענייז סָאװ ,םינתח טימ טמירָאעג ,טריפַארגָאטַאפ ךיז
 /ןוא ןמפעשעג ןופ סנדָאל ענעגיוצעגפיורַא טעּפירקסעג ןבָאה סע ,טנָארפ
 ךעלעקנעב עקירעדינ ףיוא טצעזעצ ךיז ןבָאה רעצוּפ-ךיש ;רעזייה-עפַאק
 .תופוק ילוק ףיוא ןפורענסיוא ןבָאה רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ ;ןגָאר עלַא ייב

 | ! "ַארערבָא דַאדירַאדילַאס , יד ןענישרעד ןיֹוש ---
 ..!יִלָאס יד ןענישרעד ---

 ןבָאה רעזײה-ײטרַאּפ עטרידַאקירַאב ןופ רעטסנעפ עטנפעעצ יד ןיא|
 -ירַא רעטלקיצעג ןוא סעדער עשיטעטַאּפ טימ סרעדער-ךיוה טעשטירעצ ךיז
 -נעמ טלמַאזעג ךיז ןבָאה ,ןרַאוטַארט יד ףיוא ,ןבענַאד .קיזומ רעשילַאטנע
 ,ןטנַארפ יד ןופ תועידי ףיוא טרַאװעג ןוא ןשט

 ןשיווצ .ן'עסָאכ ןכוזוצפיוא ַאלבמַאר רעד טיט ּפָארַא ןיא ןאמייר
 -וַאהעג ןענייז ,ןלעטָאה-סוסקול ענעזעוועג ןופ ןדליש רעביא ,ןענַאקלַאב
 -ינַאנרַא ןוא ןבולק ןופ ןעמענ ענעלָאמענ-טיור טימ ןטנווייל עטיירב ןעג
 ןופ טניירפ, :טפירשפיוא יד ןעזרעד רע טָאה רַאװלוב .קע ןיא ,סעיצַאז
 : .םערט יד טימ ףױרַא זיא רע ."יטורוד

 עכעלטננוי ןוא ןרענַאיצילימ טימ לופ ןעוועג ןרעמיצ יד ןענייז ןביוא
 ץטרוטילַאּפ ,עצרַאװש ףיוא ןסעזעג זיא ןעמ ,רעדיילק-טעברַא עיולב ןיא
 -ץל ןיא טנעלעגנָא ךיז ןֹוא סעפָאס ענעשולּפ ,ענירג היוא ןגעלעג ,ןשיט
 / -ענרעביא ךיז ןוא טרילוקיטסעשז ,טרעכיורעג טָאה ץלא .ןלעטַאֿפ ענרעד
 תובהלתה טימ טנשרדעג ןוא עסָאכ ןענַאטשעג ןיא לשיט א ייב .ןעירש
 ַא טימ טסירנַאב םיא ןוא ןענַאמייר טקדעמַאב טָאה רע .למעזעֶג ַא רַאפ
 .טפַאשרעדורב ןופ ןכייצ סלַא ,סעינָאלד יד קידנסילש ,לכיימש

 -יכש ַא * ןיא ןפורעגסיוא רע טָאה -- !רע ןזיא טָא ,עקשאי .,יעלֶא ---
 ,ןיירא רעמיצ ןקיד'תונ
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 ןופ ןביוהעגפיוא טרָאד ךיז טָאה טָאי רעקיצײלּפטיירב ,רעקירעדינ ַא

 עטציּפשרַאפ א טַאהעג טָאה רע .ןענַאמייר וצ טזײרּפשעגוצ ןוא לעטָאפ ַא

 -ועכעטש רעד ןָא טנַאמרעד טָאה םינּפ רענעטקַאװַאב ןייז ןוא עקדרָאמ

 טיִמ ןענַאמייר טכארטאב קירעגיינ רע טָאה עלייוו ַא .קיׂשזָאי ַא ןופ טייקיד

 | :ךעלעגיוא עניילק ,עצרַאװש ןופ קילב ןקידנעגנירדכרוד א

 ? דיי ַא --
 .ָאי --

 ךָאנ טקנעברַאפ ךיז ;ןושל-עמַאמ ןייק טירבד'עג טינ גנַאל ןיוש ---

 | . ! טרָאװ שידיי ַא

 .ןביוהוצנא יו קידנסיוו טינ ,ןגיוושענ עדייב ןבָאה טונימ עבעלטע

 .עגַארּפ ַא טימ כױרַא רעטשרע רעד זיא ןַאמייר

 ?דלעפ ןיא טינ טנעז ריא ...זַאנָאלעצרַאב ןיא וטסוט סָאװ ---

 ! בַאטש-לַארענעג ןיימ טימ טנידקעצ ךיז בָאה'כ ?ךיא ---

 | י ? סָאורַאפ ---

 יד טימ ןסע וצ ןָא טינ ייז טייטש סע !רעדנוזַאב ןסע ייז לייוו ---

 -וצ יז םימ ןסיש וצ ןָא טינ זדנוא טייטש זיא ונ ,ןעמַאזוצ ןטַאדלָאס

 . | יי | ... ןעמַאז

 -נייא םעד טשרָאפענכַאנ רע טָאה קילב ןטעדומכעגנָא ,ןקיטייז ַא טימ

 ןעננַאלרעד יַאדווא םיא טעװ שקָאל רעגנַאל רעד :םינּפ סנאמייר ףיוא קורד

 רעבָא ...עלַאנָאיצַאנרעטניא, יד ןֹופ דיסח א יִאדװַא !רסומ עיצרָאּפ ַא

 רע יֹוו דלא ַאזַא טינ ראג קיטנעק --- - .טלכייטשעג רָאנ טָאה ןאמייר

 ךיז טָאה קילב ןייז ןוא ןצרַאה ןיא עקשאי ןסָאלשַאב טָאה -- !םיוא טעז

 ןביוהעגנָא טָאה זייא רעד .ןראוועג רעכעלטניירפ זיא ןוא טרעטיילעגסיוא

 .ןצלעמש

 ? וטסיב עדַאגירב רעכלעוו ןיא--

 -ַּמִא ?וק סעקשָאי טָאה --- "?דירדַאמ עטנערפ , יטורוד אנמולָאק ---

 .ץלָאטש ןעגנולקעג

 ? טסיכרַאנַא ןַא רעירפ ןופ ןיוש --

 --עֶנ טינ לָאמנייק ךיא באה ,טנָאזעג תמא םעד ?טסיכרַאנַא ןַא ---

 -עג ץירּפש ַא ןבָאה ןניוא ענייז --- ...ןיב ךיא סנױזַא סָאװ ,יונעג טסואוו

 ייז ןעוו ,זירַאּפ ןיא הרבח יד רעבָא -- ל?כיימש ןשיטּפעקס ַא טימ ןָאט

 טינ ןיב ךיא זַא ,דחא-פוק ,ןסָאלשַאב ןבָאה ,תונעט עניימ טרעהעג ןבָאה

 ...טסיכרַאנַא ןַא יוװ שרעדנַא

 ? ןעמונרַאפ טסיב ,ריצאּפש ַא ןּפַאכ ןייגּפָארַא רימָאל ---
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 -ער יד ןבָארנַאב לי ןעמ ...?ןעמונרַאפ ןייז וצ ךיא בָאה טָאוװ ---
 -עגנָא רע טָאה -- !ןזאל טינ ךיז ןלעװ ןטסיכרַאנַא יד רעבָא ,עיצולָאװ
 ! טרָא םעד ןפָארטענ טינ -- םורַא םלוע ןקידנעשזדוה ןפיוא ןזיוו

 -עצ יד רעטנוא טעדיוהעג ךיז טָאה ײלַא עגנַאל יד ,ּפָארַא ןענייז ייז
 עג ךיז ןבאה סָאװ ,טנווייל ןטלָאמַאב ןופ ןטנערַאּפסנַארט עטעילאװכ
 ןופ ןעניורק ןשיװצ ךיוה ,רַאוװלוב ןופ םיירב רעצנַאג רעד רעביא ןניוצ
 ףיוא ןפורענ ןוא עטעדנואוורַאפ רַאפ ףליה טרעדָאּפעג ןבָאה ייז .רעמייב
 -ןאוושרַאפ ןענייז ןענָאקלַאב ןוא ןרעיומ יד .טנַארּפ םוצ ןוא ,ןעגניטימ
 עטיור-ץרַאווש ןוא רעדליב ,ןטַאקַאלּפ ןופ שַאמ-שימ ַא ןיא ןרָאװעג ןעמ
 -טניוו עֶלַא ןופ טקוקענּפָארַא טָאה ,פטיה שירעטילימ ַא ןיא ,יטורוד :רענעפ
 סעקסַאק ןיא ןרענָאיצילימ עקיסקואוו ,קילב ןשרעדניק ,ןרלימ ַא טימ ןעל
 .ןטסיופ עטכַאמרַאפ ןוא ןדרעווש עקידנעשטשילב טקערטשעלסיוא ןבָאה
 ןיא .ןטייק עצרַאװש ,ערעווש ןסירעג ןבאה רעירָאטעלַארּפ עקיטרַא-קיבוק
 יד ןָאטעג ?דניווש ַא ,ןקעלפ עיורג יװ ,ןבָאה רעדליּפענ-ןברַאפ ןקיאיירש
 :נוטכיר רעד ןיא ,סקניל .עכריק רעטרעטשעצ ַא ןופ טנעוו עטנערבענּפָא
 ןופ ןלָאּפוק ןוא ןציּפש ענרעדליג יד טצנַאלגעג ןבָאה ,נעוו-יטורוד ןופ
 רעד ןופ סנסופוצ ,?גיּפש-םי ןעיולב ןפיוא ,עלַארדעטַאק רעטניושעג רעד
 -רַאֿפ טָאה רעפמַאד ַא .ןפיש-לנעז עכעלטע טניוועג ךיז ןבָאה ,טָאטש
 -עצ ךיז טָאה סָאװ ,ליוז-ךיור ןטכידעג ַא טימ טנָאזירָאה םעד טצרַאװש
 . ,ןקלָאװ ןעיורג ַא ןיא ןעמואווש

 -ןעמ ןופ טציילפרַאפ ןעווענ טציא ןענייז ןעיײלַא ןוא ןרַאוטָארט יד
 ;ןגיוא יד ןיא ןפראוועג םישובלמ עשירעטילימ ךיז ןבָאה ןטסרעמַא .ןשט
 . עטרעדָאמסרַאֿפ עגנַאל ,ךעלדמעהייקַאכ ,ּפענק עקיצנַאלג טימ ןרידנומ
 ןגָארטעג ךס א ןבָאה ּפעק יד ףיוא ."עפילַאג , ענעבירעגסיוא ןוא ןזיוה
 ערעדנַא ןוא ךעלזדנערפ עטיור עקידנעגנעהּפָארַא טימ "-ךעלעפיש , עיולב
 -עכוט יד ןעזעג ָאד ןעמ טָאה ןטסיימ רעבָא .סיּפעק ענעלָאװ ,עיורג ---
 -ףױרַא טעליּפשרַאפ ,ןעגנומיוזַאב ענרעדעל יד טימ "ןעפטיה-יטורוד , ענ
 -יא עטיוט רעדָא ענעגנַאפעג ייב ןעמונעגּפָארַא ןבָאה יז סָאװ ,ּפעק-ןטיוט עטעליּפשעגנָא טימ ןטערעב ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןעוועג .וצ
 | ,רענעילַאט

 ןיא עליוויצ טשימעגכרוד ךיז ןבָאה טייל-רעטילימ ןופ םָארטש ןיא
 רעד ןיא ןטכַאלפעגכרוד ךיז ןבָאה ןעיורפ עקיגיוא-ץרַאוװש ,רעדיילק עלעהו

 -ךיוח יד ןופ יירשעג רעד .גנַאג ןיא טלקַאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטפיח עדנור ןוא סמיזוב עלופ היֹוא ןקילב עשירענלעז ןגיוצענוצ ןוא עסַאמ
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 ןופ ?גיּפש ןיא ןרָאװעג טכַאפ?יפרַאפ ןוא טקראטשרַאפ יו זיא סרעדער

 -טכייל יד ןופ ןדלַאפ יד ןרעטיצ טכַאמענ טָאה רע ,לבריוועג-ןברַאפ םעד

 ןבָאה רענעפ עטיור ,עטרעטַאלפעצ יד ןֹוא ;!טנערַאּפסנַארט עטעייוועצ

 .רעדנעל ןוא ןע'מי עטייוו רעביא רעטרעוו עקידנעיל} יד ןזָאלבעצ יוִװ

 ןבָאה סע ואוו ,טנַאזירָאה ןופ טייקיאור רעיולב-ףיט רעד ןופ ןָאפ ןפיוא

 -גדיז א יװ ןעזענסיוא טָאטש יד טָאה ,םי ןוא ?מיה ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיִז

 .ןעגנוצ-רעייפ עטקערטשעגסיוא ןופ טּפַאכעגמורַא זיא סָאװ ,לפעק רעקיד

 ןופ טרעגַאלַאב ןעוועג ןענייז רַאװלוב םעד סיוגנעל רעזייה-עּפַאק יד

 יד .קינשַארומ א ןיא יװ טעיורעג סע טָאה קינייװעניא ,םָארטש-ןשטנעמ

 -ןלָאּפ ענעיַאלעצרָאפ טימ טלעטשַאב ןעוועג ןענייז קנעברָאפ ענעקניצ

 -ַאמ ,סעקרעבעל עטלגערּפעג :ןטַאלַאס ןוא ןשיילפ ינימ 52 ןופ סעקסימ

 -ענש ןטרָאס ענעדישרַאפ ןוא סעקַאד עטנצנָאװַאב ,עטיֹור ,ןֹוויִלֶא עטריניר

 -יֿפיירה ,עכיוה יד םורַא טּפוטשעג ךיז טָאה םלוע רעד .,ןבַארק ןוא סעק

 . -עלק יִד טעבָאילכעג טָאה ןעמ .שינעלייא ןיא טייקעג ןוא ןלוטש עקיס

 / ףרַאש !טימ ןרָאװעג טנפעעג ןענייז סָאװ ' םעפשומ ןופ טייקיסילפ עקיּפ

 ,שיילפ ךעלקיטש עטעפ רעכעטשד-ןייצ ףיוא ןכָאטשעגנָא ,סרעסעמ ןופ

 טימ טלבַארגעג ןוא סוָאס ךעלרעלעט רעביא ןעמואושעגמורַא ןענייז סָאװ

 | ..םעקעגש עטלגנירעג ןופ ןטייוועגניא יד ןיא הנוכ

 .ריב רעקימיוש טמָארטשענ רעהפיוא ןָא טָאה ןענַארק ענעשעמ יד ןופ

 -וס ןטָארבעג ןוא סעטילּפ-ןליוק עטילגעגנָא ייב ןענַאטשעג ןענייז רענלעק

 ןבָאה רעכוטרַאפ עסייוו ןיא ךעלדיימ .גנולעטשַאב ףיוא ןקעטשפיב עקידנק

 -יילק יד ןיא ןעלסיש עסיורג יד ןופ סעיצרָאּפ ענעטסָאמעג טרַאשענּפָארַא

 -ַאריּפ ןשיװצ ןענייז ןענירטיוו יד ןיא .סעקסימולָאּפ ענעשַאוװעגכרוד ,ענ

 זדנעג ,רעניה עטקילפעג ןגעלעג ןביורטנייוו ןוא סענרַאב,לּפע ןופ ןדימ

 | | .סעקניש ענעטינשעגפיוא ןוא ןטשרואוו

 ןייק טינ :ןעזעג םינ ץיגרע ןיא ןעמ טָאה טיורב סנבַאל ןייס רָאנ

 .עסייוו ןייק טינ ןוא עצרַאװש

 -ירענּפָא סעדנַאב טױעטנַאלּפעג ךיז ןבָאה ענעסקַאוװרעד יד ןשיווצ

 דיל עקיצומש ערעייז ןוא סעוורָאב ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ייז .רעדניק ענעס

 עקידנעלקניפ טימ .סעטַאמש יד ןשיוצ ןופ טקוקעגסױרַא ןבָאה רעב

 . -עגרעטנוא ,רעסע ןופ רעליימ יד ןיא טקוקעג ייז ןבָאה ןעלּפַאצרַאװש

 - םורַא ןסירעגמורַא ךיז ,ןשטיווהנַאס ןופ סנסיב עטצעל ,טניה יד יוװ ,טּפַאכ

 -סיוא {ֹופ סטעפ סָאד הביננב טקעלענסיוא ןוא ?פוק ַא ןופ ריב ?טשער ַא

 -נַארק ןוא ןטסורב ענעלַאפעגנייא טימ ןעיורפ ,סעקסימולָאּפ עטקידיילעג
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 ףיוא ךעל'הפוע ןטלַאהעג ,ןלעווש יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ןגיוא עק
 .תובדנ ךָאנ טנעה טקערטשעגנסיוא ןוא סמירַא יד

 ַא טלעטשעגּפָא עקשַאי ךיז טָאה -- !זיא ָאד ןבעל ַארַא'ס טסעז --

 -עג טינ גירק ןייק ל5כ טלָאװ סע יו ױזַא ...!סטוג סָאדלַא ןופ --- עלייוו
 !? טפמעקעג רימ ןבָאה םעד רַאפ !ןעוו

 :רעלטעב ןוא רעדניק יד ףיוא טנַאה רעד טימ ןזיוועגנָא טָאה רע
 עו דליב עקיזָאד סָאד זַא ,טביולנעג ךיא בָאה טנַארפ ןפיווא ---

 טמוקַאב ןענַארָאטסער יד ןיא .ןעזנָא טינ ןגױא יד ראפ רעמ ןיוש ךיא
 -נוה קלאפ סָאד ןוא -- ןענייוו עטסעב יד טימ ןקיטימ עטסנעש יד ןעמ
 | | ? ןסָאנרַאפ טולב ליפיֹוזַא ןעמ טָאה םעד רַאָפ !טרעג

 -םיוא טינ ןוא רעטנערעגפיוא ןא טזיײרּפשעג ןיוש רע טָאה ךָאנרעד
 | ' :ןדער וצ טרעהעג

 ,ןסנַאפלַא יד :םיתמה תיחת ןענַאטשענפיױוא עלַא ןיוש ןענייז ייז ---
 געט עטשרע יד ןיא ..!ןטַארקָארויב יד ןוא ןעושזרוב יד ,ןטנַאלוקעּפש יד
 !ּפעק יד רעדיוו ייז ןביוה טציא --- רעכעל יד ןיא ןכָאדקרַאפ ייז ןענייז
 ,גנונַא ןֵא וטסָאה טינַא ...!ןבעל ַא ןכַאמ ייז ןוא דרער'ד ןיא טניל יטורוד
 טנָאדפ ןפיוא ןעוועג ןיב ךיא ןמז לכ ?רָאפ טמוק ןסילוק יד רעטניה סָאװ
 ..!טסואוועג טינ טשינרָאנ ןופ ךיוא ךיא בָאה

 -םיר םיא טימ רע לָאז ?טכערעג עקשָאי זיא .ןגיוושעג טָאה ןַאמייר
 טרזח סָאװ ,עיצאוטיס ַא זיא'ס !ןצונ טינ טעושס -- ?קיטילָאּפ ןריטוק
 -םיוא ןכעלטיא ךָאנ ,עיצולָאװער ןוא חמחלמ רעדעי ךָאנ רעביא ךיז
 : טקרעמאב ץרוק רָאֹנ טָאה רע .םזילַאעדיא ןופ גנואווש
 רעד .םזילַאיצַאס רַאפ טינ ךָאד ןעמ טפמעק עינַאּפש ןיא -- = }
 .עיטַארקַאמעד רעכעלרענריב ַא .רַאפ דניצַא ָאד טייג ףכַאק

 ביוא ,עיטַארקַאמעד יד סניױזַא סע זיא סָאװ ?עיטַארקַאמעד רַאפ ---
 ייז ןלָאז ,אברדַא ?ןעושזרוב יד ןוא ןטנַאלוקעּפש יד ,ןסנָאפלַא יד טינ
 רימ ןבָאה סָאװ !עיטַארקַאמעד רעייז רַאפ ןפמעק ןוא טנַארפ ןפיוא ןייל
 ןביז .ןלַאפעג ןענייז םירבח עטסעב עניימ ...?ייז רַאפ ּפָאק םעד ןגייל וצ
 ןייוקיצנייא ןעזעג ייז בָאה'כ ןוא ןעמַאזוצ טפמעקענ רימ ןבָאה םישדח
 -עג זיא יטנעסניוו ךיוא זא ,טלייצרעד רימ ןעמ טָאה ןטכענ .ןעמוקמוא
 טכאמענוצ טינ טכַאנ עצנַא) א בָאה'כ ...טנָארפ רענַאנַארַא ןפיוא . ,,ןלַאֿפ
 .גיוא ןייק

 ןיא טרעטיצעג טָאה קיטייוו רעפיט ַא ןוא טסנרע טדערעג טָאה רע
 ַא עלעכיימש שימלעש ַא טָאה םורָא עלייוו ַא ןיא ןיוש רעבָא .לוק ןייז
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 סָאװ ,רעפמַאד ןפיוא ןזיוועגנָא טָאה רע ןוא ןגיוא ענייז ןיא ןָאטעג ןייש

 : / :טנַאזירָאה ןפיוא טנכייצעג ךיז טָאה

 -ַאב תוחוכ יירד !ץנעוורעטניא-טינ עקילייח רעייז זיא סָאד ,טסעז---

 ... "םיוורעס סנעשזדילעטניא, יד ןוא טלעג,טָאג :טלעוו יד ןשרעה

 טירט ןדעי ףיוא ,םי םוצ ילַא רעטיירב רעד טימ טנאפשעג ןבָאה ייז

 טימ ענעגנַאהַאב ןוא עטליפעגנָא,ךעלענעוו ןוא ןקסָאיק ןענַאטשעג ןענייז

 .רעכיב ןוא ןעגנוטייצ ,ןסוטקַאק ,ןצנַארק טימ ,ןעמולב ןוא ןענָאזַאוװ

 :ץנַארק םענעטכָאלֿפעג ,ןקידכעלייק ַא ןבעל טלעטשענּפָא ךיז טָאה עקשאי

 ןלעװ ייז ,השקשינ .זייווסעירעס ןיוש ייז טריצידכַאפ ןעמ ,טסעז---

 ענעלַאּפעג ןקישוצ ןיוש טעװ םלוע לש ונוביר רעד .ןקלעוװרַאפ טינ

 | | ' ... ןדלעה

 ןופ ךעלטנעוו יד ףיוא .קסָאיק-סגנוטייצ ַא טכַא-טַאב ייז ןבָאה ןַאד

 ירד .יטורוד ןוא ַאירַאנָאיסַאּפ ןופ רעדליב יד ןעננַאהעג ןענייז ?קַארַאב

 "רַאֿפ ערענָאיצולָאװער טימ טרירוקנָאק ןבָאה רעדיפ-ייטרַאּפ ןופ רעמינּפ

 -עג טָאה ןינעל ,טיור ןקידנעיירש טימ טלָאמעג ןעוועג זיא ןילַאטס :ןב

 סקרַאמ ?רַאק ןופ דרָאב עקידובכב יד ליפא ןוא םינּפ ךעלטיוד ַא טָאה

 ,טרערעג ץלַא טָאה עקשֶאי .רילָאק ןזָאר ַא טימ ןרָאװעג טברַאפענוצ זיא

 ןצרַאה ןופ ןדערוצּפָארַא ךיז טכוזעג םישדח טניז ןיוש טלָאװ . רע יו

 | | :ןושל-עמַאמ ףיוא

 בָאה'כ .ןעוועג טינ לָאמנייק ךיא ןיב רעקיבױלג רעסיורג ןייק = --- |

 ןכָארכעגסױא זיאיס זַא רעבָא .םלוע םעד טּפָאלב ןעמ זַא ,ןטלַאהעג דימת

 "עג דימת עקשָאי זיא ,געלשעג ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע רעדָא קיירטש ַא

 ןופ זייווסיוא ןַא ןעמוקַאב ךיא בָאה וטסניימ סָאװרַאפ .רעטשרע רעד ןעוו

 ןעמ טָאה ,ךַאפ-רעקירטש ןיא קיירטש ַא ןעוועג זיא'ס --- ?ךיירקנארפ

 ןיא טעברַא סיױרַא טמענ "דעינָאסַאֿפ, רעד חסּפ זַא ,טסואווהעד ךיז

 ןיא קעװַא ךיא ןיב !ןעפשֶאי -- ?ןקיש ןעמ'ט ןעמעוו --- .פיטש רעד

 "טימ --- ייטשיכ ,ייטשיב .ּפערט יד ייב טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא ָארטעמ

 .םירָא !רעטנוא לָאװ לקעּפ ןטימ םודנעּפ םודנעה טפיופ חסּפ :לָאמא

 .לעטש ַא רימ ךיא גנַאלרעד ,רעטנענ וצ טמוק רע ןעוו !טינרָאג --- ךיא

 ,ונ ..ּפערט עלַא ןופ ּפָארַא ילפ ַא ױזַא ךיז טינ רע ןוא סופ ַא סױרַא

 .תוללי ,ןעיירשעג ,רעבייוו ,ייצילַאּפ ,חלחב א ,דכַאװעג ַא ןרָאװעג זיא

 -עג טינ טָאה' ס רעבָא .עטַאװע'מת ךיז ךאמ ךיא ,טינרָאג --- ךיא ןוא

 -עג טינ רימ טָאה רענייק ןוא .ןעמוקַאב ךיא בָאה זייווסיוא ןַא ,ןפלָאה

3 | | 7 | 398 
= 



 בָאה ךיא ,ןיינ ...ןָאטעגניירַא טינ רעסַאװ עטלַאק ןיא רעגניפ ןייק ,ןפלָאה

 | ! תושרד ערעייז ןיא טביולנעג טינ

 !?עינַאּפש ןייק ןעמוקענ וטסיב ןגעווטסעדנופ ןוא ---
 טָאה ,ןטכַאלש יד ןביוהעגנָא ָאד ךיז ןבָאה סע ןעוו ,טסייטשרַאפ ---

 ןוא רעטעברַא ןעמ טגָאלש טרָאד :רעוופ-םָאלפ ַא ןדנוצעננָא רימ ןיא ךיז
 -ַאּפש ךָאד זיא זדנוא ייב ...?זירַאּפ ןיא ןעקניטש ןוא ןציז טעװ עקשָאי

 ןיוש טעוװ ָאד (;) !.ט .ג .ם -- .י .ַא .פ :גנונעפָאה עסיורג יד ןעוועג עינ
 -ָאק וצ ארויב ןופ ןֿפױל ןביוהעגנָא ךיא בָאה !עיצולָאװער עיתמא יד ןייז

 ,טגָאזעג ייז טָאה ץרַאה סָאד .ןקיש טלָאװעג טינ ךִימ ןבָאה ייז ןוא טעטימ

 ףוס לכ הוס ּרעבָא ...ןכַאמטימ טינ ליּפש רעייז ןלעוו ןטסיכרַאנַא יד זַא
 -ןאלעמ ןרָאװעג גנולצולּפ רע זיא --- ?סָאװ ,טנייה ןו ןוא .ןרָאפעג ךיא ןיב
 -ייק ןיא ביולנ ךיא . ..ישטנעמ רענעכָארבעצ ַא ךיא ןיב טנייה -- שילָאכ
 | 'ו ,.טינ םענ

 ?י .א .פ -- .ט .; .ס יד ןוא --

 ךעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ןענייז ייז רעבָא קידלוש םינ ןענייז ייז --/ יה
 ,ןַאמ רענייפ ַא ןרעוו זומ ,רימ וטסייטשרַאפ ,רעטסינימ ַא ןוא .,.גנוריגעה
 : .!ךיי רעשיתב-ילעב ַא

 -ייורעד ךיז ןוא םי גערב םעד סיוגנעל טנַאּפשענ ייז ןבָאה טציא
 -ייֵז תליֹחַת ,ןרָאװעג רענעטלעז ןענייז רעזייה עכיוה יד .טָאטש ןופ טרעט
 ןבָאה ןַאד ;םורַא ךעלדנטרעג טימ סעדייבעג עקירעדינ ןענישרעד ןענ
 ,ענעבָארגעצ םורַא רדּפ ןַא ענעפרָאװעצ ,סעטַאכ ענעמייל טכיוטעגְפיוא
 -רעמַאב עשיטילָאּפ ענייז טצריװַאב טציא טָאה עקשֶאי .ךעלסעגנ ע עקידמַאז
 : ןטייצ עקילָאמַא ןופ תונורכיז טימ ןעגנוק

 ...ןלזמ ןבלעז םעד םוטעמוא ןבָאה טיילעמִירַא יד -- |
 ןענַאטשעג רעדלעפ ענעסקַאװַאב-רעטיש ףיוא ןענייז ןטרָאד ןוא ָאד |

 -עצ ןופ טּפַאלקעגנעמַאזוצ ןעוועג ןענייז טנעוו ערעייז .ןקַארַאב ענעכעלב
 -יורג יד ןענעייל טנעקעג טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןכעלב-ןיזנעב ענעטינש
 רעד ןוֿפ ."ליוא דרַאדנעטס "פיוא םואוקַאװ, ,,?עש , ןטפירשְפיִוא , עס
 ;נולעטשסיוא-עמַאלקער  עשינאריא ןַא יז ןעזעגסיוא ייז ןבָאה סנטייוו
 5 .טלעוו רעד רָאנ ןופ ןטסורט-םואעלָארטעּפ עטמירַאב .יד ןופ

| : 
 טירעביא ןופ ןטסיכרטנא ןופ עיצארעדעפ -- .י.8. פ =

 -רַאומ) .רעמעברַא רוב עיבארעדעפגמט עלַאנָאיצַאג -- .6 .1 .ס :
 ,(ייראפ רעלעגאיסעפָארּפ ,רעשיטסיכ



 יָאמס יד רימ טייטש ןגעווטסעדנופ ןוא ,זדנוא ייב יווװ שרעדנַא--

 : | ...ןגיוא יד רַאפ סָאנ-עשט

 :ןַאמייד ןגנַאל ןפיוא קילב ןקיטייז ַא ןפרָאװעג לָאמַארעדיױװ טָאה רע

 ןייק טינ ןגעווטסעדנופ טגָאז ןוא ןכַארּפש ןָאק ,ךיז טכַאד ,טנעדוטס א

 "רַאֿפ ןקיצרַאה ַא טימ טָאה רע ןוא ...!סע טסייה ,טַארב-שַאנ ַא .רסומ

 ןיא ןסקַאװעג זיא רע .טנגוי ןייז ןופ םיטרּפ יילרעלכ טלייצרעד ןעיורט

 "עג רע טָאה דניק סלא ןיוש .עשרַאװ ןופ לַאטרַאוװק-טייקמירא ןשידיי

 ןוא עטיירב יד ןופ טייל עטעדיילקעג ןייש ןוא עטַאז יד וצ האנש א טליפ

 ?םיוטש ןופ עטשרעביוא יד וצ ץַאזנגעק רעטשרע סלַא ,ןסַאג עקיטכיל

 ךיז ןבָאה םיבנג יד .טלעװרעטנוא יד ןענישרעד ןניוא ענייז רַאפ ןיא

 ,ךעלנעט-נָאט ןסירעגסױרַא ייז ייב ןּוא טייפ ענייפ יד טימ טנכערעגּפָא

 - ןגיוצעגנָא ןבָאה "ןרעמיצנעיורפ , יד ןוא .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה'ס סָאװ

 ייז ןוא רעכיז ןצנַאג ןפיוא "ןדלָאי , יד ןעמונעג ןבָאה ,תושפנ ענייש יד

 -נייא לקיטש ַא ןרָאװעג רע זיא רָאי ןציירד וצ .שיקרעט ףיוא ןָאטעגּפָא

 -נוא רעד ןופ טיײקנטלַאהעגסיױא ןוא טייקטסיירד יד ,"תונילמ , ןיא רעייג

 .רעמ ןוא רעמ ץלַא טרינָאּפמיא םיא טָאה טלעוורעט

 רעלדנעה-ןסַאג רעקיטכרָאפסטַאנ ,רעמירָא ןַא ,עטַאט ןייז רעבָא

 ןרשכ א רַאפ ןעלעקשֶאי ןכַאמ ּוצ ידכ ,ןטלעוו טגיילעגנייא טָאה

 יִניִמ לכ ףיֹוא ןוא סקידרעייפ ַא טַאהעג "שידק , רעד טָאה ?ּפעק ַא .ןריי

 עצרַאװש , יד וצ רעבָא ,טלעוו רעד ןיא רענייא ןעוועג רע זיא קיטש-דמש

 טָאה חרירב תילב .קשח ןקירעביא ןייק טאהעג טינ רע טָאה "?ףעלעטניּפ

 ןוא םיליהת לטיּפַאק ַא ןוא שמוח השרּפ ַא טימ טנגונגַאב ךיז עטַאט רעד

 תוחַּפה לכל לָאז רע יבַא ,הכאלמ-לעב ַא וצ ןוז םעד ןבעגענּפָא יַאדַאב טָאה

 טיורב לקיטש סָאד ןענידרַאּפ ,טכיזעגנָא ןייז ןופ סייווש ןטימ ,ךעלטנרָא -

 | .ןגעוו עמורק ףיוא ןזָאל טינ ךיז ןוא

 יד ןבָאה טַאטשרַאוװ-רעקירטש רעװעשרַאװ ,ןגנע ןיא ,טרָאד ןוא

 ןטיול עטכישעג רעד ןופ גנאג םעד ןרעלקוצפיוא םיא ןעמונעג ךיז םירבח

 -ער א ןיא ןעיצוצניירַא םיא טימַאב ךיז ןוא םזילאירעטַאמ ןשירָאטסיה

 -ןסַאלק א זַא ,םיא ןיא ט'הנעטעגניירא ןבָאה ייז .ײטרַאּפ רערענָאיצולָאװ

 ןוא ןליצ יד ןדנירנַאב שיטערָאעט זומ רעירַאטעלָארּפ רעקיניזטסואווַאב

 ענייז ןופ ןעייר יד ןיא טרינילּפיצסיד ןלעטש ךיז ןוא ,ףמַאק ןופ ןדָאטעמ

 עקשַאי .טנעמעלע רעכעלצונ ַא ןרעו רע ןעק םורַא ױזַא רָאנ :םירבח

 -לעזעג רעד ןופ םזינַאכעמ םעד ןופ גנוטכיײלאב יד טּפַאכעגפיוא טָאה

 םעד ןפירנַאב לָאמַא טָאה רע יוװ ,טכייל ןוא קיפיפ יוזא טקנוּפ טפַאשי
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 -למש רָאג ןענייז דייר יד זַא ,ןעוועג םיכסמ וליפַא טָאה רע ;חמכח סניבר
 טקנופ רַאפ ןטלַאהעג סעירָאעט עלַא יד רע טָאה ןצרַאה ןיא ףיט רעבָא ;קיד
 .י"שר טימ שמוח השרּפ ַא ,רעגייטש א ,יוװ זָאלצונ ױזַא

 עשיטסיכרַאנַא בָאה ךיא זַא ,ט'הנעטעג ייז ןבָאה טלָאמעד ןיוש --
 ױזַא ןבָאה ייז ןוא --- ןענַאמייר טױרטרַאּפנָא רע טָאה -- ןעגנומיטש
 ! טרערעד ךיז ןבָאה ייז זיב ,טדערעג גנַאל

 ?ריִד ןופ טכַאלעגסיוא יאדװַא ךיז ייז ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא --
 רעטונ 8 ןעוועג דימת ןיב ךיא רעבָא .ןגיוא יד רעטנוא רשפא ---

 -רעטנוא יד טימ ןטלַאהעג קידנעטש בָאהיּכ ?ייוו ,הרבח יד טימ רעדורב
 ךיא ןיב ,רעטעברַא ןַא ןופ עדווירק ַא ןעמענוצנָא ךיז ידכ .עטקירד
 ןבָאה עֶלַא ןוא .רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא ןייג וצ םיירג ןעוועג דימת
 -וצ ןטק ,רעכערבקיירטש א ּפַאלק ַא ןעגנַאלרעד ןעק עקשאי זַא ,טסואוועג
 -עד רעכעלרעפעג ַא ןופ שארב טרישרַאמ ןוא עוועלָאכ ןופ רעסעמ ַא ןע
 -ךֶא יד טימ םיכסמ טינ שיטילָאּפ ראג זיא רע ןעוו וליפַא ,עיצַארטסנַאמ
 | ,ןרָאטַאזינַאנ
 רעשי'רזממ ַא ןוא עלייוו ַא טרעלקרַאפ ךיז ,ןסירעגרעביא טָאה רע = |
 | .ןגיוא ענייז ןיא ןָאטעג לקניפ ַא טָאה ?כיימש

 ? זיא סָאװ --
 רעשיטסינומָאק ַא טימ השעמ א טנָאמרעד ךיז בָאהיכ ,טינרָאג --|

 | ,פעסירב ןיא עיצַאטסעפינַאמ
 | ? רענייטש ַא ,סָאװ י--
 ידכ ,ןגָאז םוצ ױזַא ,ךיא ןיב סַאג ןיא ןעגנַאגעגּפָארַא. .טינרָאג --

 קינייו -- ץַאלּפ ןפיוא םוק/כ .ןטסינומָאק יד ןגעק ןעגנוזָאל ןפרַאװ וצ
 וניחאמ סרעדיינש ?סיב רָאּפש ַא עקַאט ןוא רעדנעלסיוא בור'ס ,ןשטנעמ
 ךיא .דרע ןוא דמַאז יו ןטנעגַא-םייהעג ךיז ןעיירד םורא ןוא ,לארשי ינב
 טינ טינרָאג ןיוש בָאה ךיא ,רוציקב ...!סרעקעמש יד ,ךיילנ ייז ןָאקרעד
 / -עג ךיז טָאה ןעמ ןוא .ןעייר עטשרע יד ןיא טלעטשעג ךיז רָאנ ,ןעירשעג
 --- ןָאפ יד טגָארט סָאװ ,ןַאמ-הרבח ןפיוא קוק ַא ּפַאכ ךיא .ןייג טזָאל
 טימ טקעמשענ טָאה השעמ ַאזַא םירָאװ ;טיוה יד םיא ףיוא טרעטיצ סע
 ןוא זדלַאה ןפיוא רעדניק טימ בייוז ַא טַאהעג טָאה רע ןוא עיצַאטרַאּפעד
 וצ ךיא ךַאמ --- !ןָאפ יד רימ ביג --- .םייה רעטלַא רעד ןיא סעצָארּפ ַא
 ,זדנוא רעטניה ןטנעגַא יד ןוא ןָאפ יד ךיוה גָארט ךיא ,ןעייג רימ ...םיא
 ַא ןדיימרַאפ טלָאװעג ןבָאה ייז ...חכבו ךלי ךלה :טייטש קוסּפ ןיא יװ
 רעבָא .שיפ יד יװ ,זייווקיצנייא ךָאנרעד ןעגנַאפ זדנוא ןוא לַאדנַאקפ
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 ,ןקיטרַא ןַא םענייא ןָאפ יד ךיא גנאלרעד ףוס םייב !ןעיטָאמ ייב טשינ

 ,רימ רעטניה טנעגַא-םייהעג ַא ,ײװמַארט ןקידנפיופל א ןיא ןיײרַא גנירּפש

 -עמש םעד םופ ַא רעטנוא לעטש ,טייז רעדנַא רעד ןופ סיױרַא גנירּפשוךיא

 "נייא יד ןופ ביילב ךיא ןוא ,זיא רע גנַאל יוװ סיוא ךיז טיצ סָאװ ,רעק

 ..עקדנעוו רעד ףיוא טּפַאכעג טינ גָאט םענעי םיא טָאה ןעמ סָאװ ,עקיצ

 "ייוו ךָאנ .ןטלַאהעג טינ םנקירעביא רע טָאה סעיגָאלָאעדיא ןופ רעבָא = |

 ךעלענַארק עסייוו .רענדער ןוא ןגָאלָאעדיא ןופ ןטלַאהעג רע טָאה רעקינ

 "וצמוא ןוא דשח םיא ןיא טקעוװועג ןבָאה ןטעשזנַאמ עטעלַאמכָארק ןוא

 עטריזַאר-טַאלנ זַא ,טנרָאװעג םיא טָאה ליפעג וויטקניטסניא ןַא .יורט

 די ןייז ןזומ ,ןרינַאמ ענייש טימ רעגיצנַא עטסערּפענ ןיא - ןרַאטערקעס
 | : טייל ענייפ ןוא םיתב-ילעב יד טימ תחא

 -רַאפ ןוא ּפֶא טרַאנ סָאװ ,עקייש ןייא ןעמונעג טנורג ןיא זיא'ס ---

 ! דָארַאנ ןטסָארּפ םעד טריפ

 ןופ גנוכעלרעהרַאפ ַא טעילטעג ץלַא ךָאנ טָאה ןייזטסואווַאב ןייז ןיא

 טריפ ןיא ,קנַאב ןיא גנַאל ףיוא ּפֶא טינ טנייל סָאװ ,טלעוורעטנוא רעד

 -עגפיוא ןבָאה ןעקנופ עקנזָאד יד ."עיצַאירּפָארּפסקע , יד ךרוד גָאט ןדעי

 ןלעפעג םיא יא םזיכרַאנַא ןיא ךיוא .גנושיוטנע רעדעי ךָאנ טרעקַאלפ

 יו זיא רע .רָארעט רעלעודיוטדניא רעד ןוא עיצקַא עטקעריד יד ןרָאװעג

 ,ןטלעוו ייווצ ןשיווצ ,דנַאר ןפיוא ןבילברַאפ

 . "ףעטעברַא ןא ףיוא ןזיוועגנָא עקשַאי טָאה -- !עטעינַאלעצרַאב--

 טרעוו סע זַא -- טרעטנענרעד דניצַא ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו וצ ,לַאטרַאוװק

 .וצרעהַא ּפָארַא ךיז ךיא ּפַאכ ,ןצרַאה ןפיוא קירעיורט רימ

 --- רעזייה יד ןוא טסערּפעגנעמַאזוצ-ננע ןעוועג ָאד ןענייז ןסַאנ יד

 ענעגיוצרַאפ ףיוא ןוא ןענַאקלַאב רעביא .ענעכָארקענּפָא ןוא עקירעדינ

 טליּפשעג ןבָאה רעדניק ענעסירענּפָא .שעוו טנקירטעג ךיז טָאה קירטש

 רעסַאװ טימ טצירּפשַאב ךיז ןוא ךעלסעג עטריקורכ-טינ יד ןופ דמַאז ןיא

 עטלַא טקוקעגסױרַא ןבָאה ךעלרעטסנעפ עקניניילק ךרוד .ןּפמולּפ יד ייב

 ןענייז רעמינּפ עט'הנאדרַאּפ טימ ןעיורפ .ןרעמיצ עיורג ,עמירֶא ןופ ?בעמ

 -עג ןבָאה רעטעברַא ערעטלע .טיורב ךָאנ ייר רעגנַאל ַא ןיא ןענַאטשעג

 ,טפעשענ-קַאבַאט א רַאפ טרַאװ

 . ייז ןופ דענייק !ןעניואוו ָאד ןבילבעג ןענייז רעטעברַא יד ?טסעז ---

 ַאיסַארג-עד-ָאעסַאּפ ןופ רעזייה:סוסקול יד ןיא ןניוצעגננײרַא טינ ךיז .טָאה

 טימ ןענָאלַאס עטרילבעמ ןייש יד ןיא ,ַאקילבוּפער-ַא?-עדיַאסַאלּפ רעדָא

 ןבילקעגניירַא ךיז ןבָאה טרָאד .ןלעטַאפ עכייוו יד טימ ,ןרעמיצדדָאב יד
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 ןבירטרַאפ רעטעברַא עקיזָאד יד ךָאד ןבָאה סָאד ןוא .סעקנישַאמ"ביירש יד
 -מוא קירוצ ךיז ייז ןבָאה סָאװרַאפ ָאט !רעזייה ענייש יד ןופ םיריבנ יד
 ...1? ןײרַא רעכעל ערעייז ןיא טרעקעג

 רעטציּפשרַאפ יו זיא עקדרָאמ ןייז ןופ קורדסיוא רעקידוועכעטש רעד
 ךיז טָאה ףונ רעקיצײלּפטיײרב ןייז ןוא ,טדערעג טָאה רע תעב ,ןרָאװעג
 גנורּפש א ןעגנַאלרעד ךיז טיירג סָאװ ,ץַאק א ייב יוװ ,ןָאטעג-בלעוװ א
 טניישעג ןגיוא ענייז ןיא ןיוש טָאה ךֹורבסיוא !כָאנ עלייוו עצרוק א דעבָא
 זיא ףוס 2 ףוס זא ,ןעוועג זמרמ טָאה סָאוו ,עלעכיימש שיטּפעקס ץנעי
 טסנרע בלַאה .טלעוורעטנוא עסיורג ןייא יז רעמ טינ טלעוו עצנַאג יד
 :ןָאט ןשיאיבנ ַא טימ ןביוהעגנָא רע טאה

 ריד וצ ןדער טוט סע סָאװ ,טניירפ רעביל ןיימ ,ןייא ךיז רעה --
 ןעמ ףרַאד ,עיצולָאוװער עתמא ןַא ןריפוצכרוד ידכ :טסיכרַאנַא עקשאי
 ןּפַאלק ןענעק סָאװ ,טייל-חרבח עלַא טלעוו רעד ןופ ןעמיורּפָא לכ תישאר
 ןייז הכוז טיינ לָאמנייק העטעברַא יד ןלעוו טשינַא .סעקנישַאמ-ביירש ףיוא
 י ..רעזייק ענייש יד ןיא ןעיצוצניירַא ךיז

 ?ןטסיכרַאנַא יד ייב העד יד ךָאד זיא ַאנָאלעצרַאב ןיא רעבָא --
 טינ וליפַא ,םענייק ףיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ןפרַאד רעטעברַא יד --

 ,ךיז טזָאל סע סָאװ ןוא וואו ,ןּפַאכ ןֿפרַאד יז ,רעריפ ענענייא יד ףיֹוא
 ךיילג ךיז ייז ןבָאה --- ?סעליוו יד ןופ ןעושזרוב יד ןבירטרַאפ ןבָאה ייז
 -טכַאנ ןוא רעדניק ןוא סעכעבעב ערעייז טימ ןצניהַא ןעיצניירַא טפרַאדַאב
 ..ןפסיניקַאנק ךימ ףור ךָאנרעד -- פעט

 ?עיצולָאװער א טימ ןריפנָא ךָאד זומ רעצימע רעבָא ,טוג ---
 רעטעּפש רעדָא רעירפ ! ךעלרעּפעג ןענייז רעריפ יד ,,.?ןריפנָא ---

 ןוא ,ןטנעגַא-םייהעג ןוא תוסיפת טימ יצילַאּפ ַא ןפַאשנייא ריד ייז ןלעוו
 ,קלָאפ סָאר ןשרעהַאב ןלעוו

 ַא ננולצולּפ ןַאמיר ךיז טָאה --- ?ךעלטננייא ךיא ריטוקסיד סָאװ וצ
 ןוא ...!תישארב ימי תשש ןופ ןביוהנָא טזומעג טלָאװ ןעמ --- ןָאטעג ּפַאכ
 עכעלטע ןביילברַאפ ָאד טעוו רע זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא לָאמַאטימ
 ןסיוו :טשרעהַאב ןוא טּפַאכעגמורַא םיא טָאה ןסיוו ךָאנ רעגנוה א .געט
 ּפָארַא טינ ןעד רע זיא ...זירַאּפ ןיא ,לָאמַא יוװ ױזַא ,ןלויטרוא-םרעוו ןָא

 -ַאב קיטכיר ?טעטיוװיטקַא רענייר ןופ חנרדמ א וצ םישדח עטצעל יד ןיא |
 ןוא טכערעג טימ רדסכ טינ טסעמ ןעמ ןעוו ,ןַאד .רָאנ ןעמ ןעק ןטכַאבָא
 ןַא זיא עיצולָאװעד א -- ?ןט טכילפ יד ?עדַאנירב יד ןוא ...!טכערעגמוא
 ;עירָאטַארַאבַאל ַא ןיא ןריצודָארּפער טינ ןעק ןעמ סָאװ ,טנעמירעּפסקעי
 !ןטקַאפ ענעעשעג ןופ טייחננעלעג יד ןצונסיוא רָאנ ןעק ןעמ
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 .לוק ןפיוא טנערפעג רע טָאה -- ?יטורוד ןוא ,ונ ---

 ,זדנוא טימ ןסעגעג טָאה רע !שרעֶדנַא סעּפע ןעוועג זיא יטורוד ---

 טָאה רע .ףירגנָא ןיא ןפָאלעג רעטשרע רעד זיא ןוא זדנוא טימ ןפָאלשעג

 .ןגווטסעדנופ ןוא .רעריפ ַא רַאפ ןרימַאלקָארּפ םיא לָאז ןעמ ,ןזָאלרעד טינ

 90 .ןילּפיצסיד ןעוועג םיא ייב זיא

 .א א ?םיא טימ ןעמאזוצ ןעוועג טסיב --

 ,אקסעוה ייב ,ןָאנַארַא ןפיוא טפמעקעג ןבָאה רימ .ןעוועג יאדווַא ---

 טָאה ,רַאפעג ןיא ןענַאטשעג דירדַאמ זיא ןַאד .םוטעמוא ןוא אסָאנַארַאס

 . ןרימ .וצניהַא טזאלעג ךיז ןוא ענָאלָאק ןייז ןופ לייט ַא ןעמונעגנ יטורוד

 -נַאבַארַאק ןיא ,ָאּפמַאק-לעד אסַאק ןיא ,טעטשרָאפ יד ןיא ןנָאלשעג ךיז

 ביל םיא ןבָאה הרבח יד יו ,הֶא .טָאטש ןופ רעזייה יד ןיא זיב ,לעשט

 ַא ןֹופ ןלַאפעג זיא רע .רעייפ ןיא ןפָאלעג ןעמ זיא ןיטורוד טימ !טַאהעג

 ...םעד ןגעװ טע'דוס'עג ךס ַא טלָאמעד ךיז טָאה ןעמ ןוא ליוק רעדנילב

 ףרַאד ,ןַעוו סָאװ רעדייא רעבָא .ןָאנַארַא ןפיוא קירוצ רימ ןרָאפ דניצַא ןוא

 | ..!ַאנָאלעצרַאב ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה ןעמ

 "סיוא ךיז ןוא ןסקַאװעג זיא יירעקעב רעד ייב ןעיורפ יד ןופ ייד יד

 :טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןַאמייר .ןיירַא לסעג ןקידתוניכש א זיב ןגיוצעג

 -נעלַאװ ןיא ?ַאנָאלעצרַאב ןיא טיורב ןייק ָאטינ זיא סָאװרַאפ ---

 | :? ליוװ ןעמ טיורב לפיוו ןפיוק ךָאד ןעמ ןעק ַאיצ

 ,טיורב ןייק וצרעהַא ןריפניירַא טינ ןליוו ייז !?ןיוש וטסעז טא --

 דאו .רעגנוה טשרעה ןטסיכרַאנַא יד ייב ןַא ,קלָאפ םעד ןזייװַאב וצ ידב

 ןרעוו טאז טינ קלאפ סָאד ןעק ןטפעשעג יד ןיא בוט-לכ םענעי ןופ םיר

 ...ןדלַאה ןיא ןייב ַא יװ ייז ןקעטש ןטסיכרַאנַא יד ןוא !רעייט וצ זיא'ס ---

 סָאװ ,יורפ רערעטלע ןַא ףיוא רעגניפ ַא טימ ןָאטעג ?טייט א טָאה רע

 לבעל םעניילק ַא ןוא טנַאה ןייא ןיא גורק-ךלימ ןקידייל ַא טימ סױרַא זיא

 - | : רערעדנַא רעד ןיא טיֹורְב

 -נייא איצנעלַאװ ןיא ךיא בָאה ,דירדַאמ ןופ ןרָאפעג ןיביכ ןעוו --

 ךיא בָאה ָאד .וצרעהַא טּפעלשענטימ ייז ןוא טיורב קעז ייווצ טלדנַאהעג

 - לבעל ַא ןלייטרַאפ ןביוהעגנָא ןוא ַאלבמַאר ןטימניא טלעטשענקעװַא ךיז

 ןפָאלעגנעמַאזוצ ךיז זיא ןעמ ?ענעצס יד רָאפ ךיז טסלעטש וד ,ּפָאק ָארּפ

 . רעזייהיעּפַאק יד ןופ ןעגנורּפשעג זיא םלוע רעד .רעדנואוו ןזייב ןפיוא

 .ןפיול ןביוהעגנָא ןעמ טָאה סָאניק יד ןופ וליפַא .טנעה יד ןופ ןסירעג ןוא

 סעּפע :קוק ַא ביג ךיא טשרע .םענ'ענושמ א רַאט טקוקעגנָא ךימ טָאה | ןעמ

 .טנַאה יד סיוא טינ וליפַא טקערטש ןוא ייברַאפ טיינ שפנ רעמירָא ןַא



 ,ןלַאפעגנייא טינ ?92 םיא זיא ,בלכ ַא יװ ןעוועג יאדווַא רע זיא קירעגנוה
 םיא ךיא בָאה סָאג עבלַאה א .ןסינעג סעַּפע ןעק ןאמירא ןַא ךיוא זַא
 טיורב א טּפוטשעגנירַא ןוא טסַאּפעג םיא בָאה'כ זיב ,ןגָאיכָאנ טזומעג
 -עק ןילַא :עמירַא יד ןופ קילנמוא רעד טניל ָאד טָא ...ןיירא טנַאה ןיא
 ןעמענ ןוא ןרעטשעצ ...ןבָאה ייז ןפרַאד םיסּפורטיּפַא !ןעמענ טינ ייז ןענ
 ! ןענרעל ןפרַאד ייז סָאװ טָא --

 ךיז ןענייז ייז :ןדניקסיז ןָא טנַאּמרעד טּכירעגמוא ךיז טָאה ןַאמייר
 יז ןבָאה גנויצרעד עבלעז יד טעמכ -- ןלַאפעגנייא םיא זיא --- !ךעלנע
 טשרעהַאב יז ןענייז עדייב ןוא .טכוזַאב ןטעטיזרעווינוא עבלעז יד ,טָאהעג
 ןלעװ סָאװ ,עטלייוורעדסיוא ןייז לָאמַארעדיװ ןלעװ :זָאכיסּפ ןבלעז ןופ
 | | | ...2 העד יד ןבָאה

 -- --- זירַאּפ ןופ ןעמוקעג ?דניקסיז א םענייא טסנַאק וד --
 = ? ךָאה עטיור טימ ---
 : ,ָאי --

 !"רעטַאלב , א ...!גנוי רעקיפיפ ַא ?טינ םיא ןָאק רעוו ---
 ,ןגרָאמ ןופ םיתב-ילעב יד רַאפ ארומ ךיוא טָאה רע --
 | ? עינַאּפש ןיא זיא רע --
 .ָאי --

| 
 ,רעקַאנק לקיטש ַא ןרעוו ןיילַא טעוו :ןבעג חצע,ןַא ךיז ט'רע --
 ןפַאשּפָא ךיילג ףרַאד ןעמ זַא ;וד יוװ ןטלַאהעג רע טָאה תליחת --

 =- סידנעוושיונ עלייווהעד ןענייז ייז ןעוו וליּפַא ,סעינעליווירּפ עלַא
 טימ ןאטעג ךַאמ ַא עקשֶאי טָאה -- !ץלַא ןיא ךיא לפייווצ טנייה --

 ' | | .טנַאה רעד
 -ניזער טָאה דניקסיז ,וטסעז .טלפייווצרַאפ וטסיב רַאפרעד ןוא --

 .רעשרעה ןייז ןלעוו קיבייא זַא ,ןיד-רזנ םעד ןעמונעגנָא טָאה רע :טריג
 .. יז ןשיוצ ןּפַאכנײרַא ךיז זיירּפ ןדעי ראפ רַאּפרעד ליװ רע ןוא

 טיירדעגמא ךיז טָאה עקשָאי .טָאטש ןיא קירוצ טנַאּפשעג ןבָאה ייז
 :ךעלסעג-רעטעברַא יד ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג ןוא

 עיצולאוװער עקיד'תמא ןא ןכעלקריוורַאפ וצ ידכ ,טניירפ ןיימ ,ָאידאי-- =
 -ַאמ -ביירש ףיוא ןּפַאלק ןענעק סָאוװו ,עלַא יד .ן'רטּפקעװא רעירפ ןעמ זומ
 סָאװ ,עֶלַא יד ןופ ןרעוו רוטּפ ףרַאד !עמ !קינייו זיא'ס ,ןיינ ...סעקניש
 רערעזדנוא ...?קעד ַא ןיא ןָאטעגנָא קידנעייז ,ןביירשרעטנוא ךיז ןענעק
 םעד ןָאטסיױא רעירפַא רע זומ ,ןביירשרעטנוא ךיז ףרַאד רע זַא ,רענייא
 | | .. פברַא יד ןרעשַאקרַאֿפ ןוא ?קער
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 יירד לטיּפַאק

 לַאטרַאװק ןשיזעגיב ןיא

 ,ןפָארטעג רעדיוו ךיז ייז ןבָאה וצ-טכַאנרַאפ

 | .ןַאמייר טגערפעג טָאה -- ?טציא ןעמ טייג ןיהואוו ןוא ---

 וד בוא ?אנישט ָאירַאב , ןיא ךעלנייוועג ןעמ טייג טנווָא ןיא --

 טרָאד וטסנעק טלעוו ץנַאנ .עיצקעּפסניא ?קיטש ַא ןכַאמ רימ ןלעוו טסליוו
 | | | / .ןפערט

 ? ואוו ---

 ןייק ...לַאטרַאװק ןשיזעניכ ןיא טסייה'ס ,"ָאנישט ָאיררַאב , ןיא ---

 ןענייז רַאפרעד רעבָא ,האופר א ףיוא ָאטינ וליפַא טרָאד ןענייז רעזעניכ

 | ,ןלעדרָאב רועיש ַא ןָא ןַארַאפ טרָאד

 -יא ןצרוק ַא ,רעגייטש ןייז יו ,ןבענעגרעביא רע טָאה געוו ןפיוא

 | :לַאטרַאװק ןרעביא קילברעב

 .טייקמירַא עמַאס יד ךיוא טניואוו ָאד ,לטרעפ-טרָאּפ רעד זיא'ס ---

 רעד קאנ ןיא ןסיליפיס טריטרָאּפסקע ןענַאד ןופ ןעמ טָאה ןָא קיביײא ןופ
 .ןֶעמָאנ רעד אמתסמ טמַאטש ןופרעד ןוא ,ךיוא עניכ ןייק יאדוװַא ;טלעוו

 ,?ןעמולב יד ןופ אלבמאר , רעקידתובחר רעד ןופ רעטעמ טרעדנוה א |
 ןיא ןלַאפעגניירַא ןענייז ייז .טרעדנעעג ?ָאמַאטימ עמַארָאנַאּפ יד ךיז טָאה
 ענטומ יוו ןפָאלעג ןענייז סָאװ ,ךעלסענ עלעקנוט ,עלָאמש ןופ טניריבַאל ַא

 ,ןעגנולשרַאפ קיטייזנגעק ןוא טרעקיוהעג ,טיירדעג ךיז ןבָאה ,ןקָאטשניר

 -יצערק ןוא ענעכָארקענּפָא ןביוהעג ךיז ןבָאה רעזייה עכיוה ןופ טנעוו יד

 -קניוו עקיזָאד יד .ןשינעפרעדַאב עטליפרעד ןופ ןרוּפש ןגָארטעג ןוא עק

 ןעזעגסיוא ןבָאה גנעגניירַא יד .תוחיר עּפרַאש טפמעדעגסיוא ןבָאה ןעל
 -נעפ ןיא ןענַאקלַאב ףיוא ,ּפָאק ןרעביא .רעבירג ןופ העליימ עצרַאוװש יוװ

 עטקלעוורַאפ ןשיוװצ שעוו-רעטנוא ךעלקיטש ןעננַאהעג ןענייז ןעמַאר-רעטס

 | ' | .ןענָאזאוו
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 -ָאמַאדנ ןבָאה ,טירט ןוא טירש ףיוא עטנפעעצ ,ןקנעש עלעקנוט ןיא
 -סיורַא ןבָאה קינייװעניא ןופ .סעידָאלעמ עלַאטנעירָא טרעגַארגעג ןענָאפ

 .רעדנַאנַארעביא ךיוה עטמערוטעג ,רעסעפ עקיכייב ,עכעלטיור טקוקעג
 ןענייז סָאװ ,ןעיורפ עטקנימשעג-קיד ןסעזעג ךעלטיירב ןענייז ןריט יד ייב

 טכיילשעג ךיז ןבָאה ןרענָאיצילימ .טננוי עטשרע יד רעבירַא גנאל ןיוש

 ןיא ןרָאוװעג םלענ ןענייז ןוא קורב ןטרעכעלעצ םעד רעביא עינַאּפמָאקב
 | ,ןרָאדירָאק ערעטסניפ

 : ?אתורבחב יוזא סע ןעמ טייג ןיחואוו ---

 ץַאלּפ םעד ייז ןעמענרַאפ ןטייצ-חמחלמ ןיא ..."רעזייח ,, יד ןיא ---
 ןעוו ,ןייג ןעד ןעמ לָאז ןיהואוו .זיולק ַא רעדָא עכריק ַא ,לידבחל ,ןופ
 ,םיליהת ןנָאז ןצעזקעװַא רָאנ ךיז רשפא ?דָאב-טולב ַא ןופ טמוק ןעמ
 ! יי ? סָאװ

 טָאה רע ;ךעלסענ יד ןופ טניריבַאל ןיא טריטנעירא ךיז טָאה עקשֶאי |
 ,ךעלדייט ןופ רעמינּפ עטנַאקַאב :םינמיס ענעדישרַאפ טיול טנעקרעד ייז
 עקידנעקניוו ,עטיור ,ןגָאר עבלעז יד ףיוא ןענַאטשעג דימת ןענייז סָאװ

 סָאװ ,תורוחס עלעיצעּפס ןופ ןענירטיוו ענעטכױלַאב ןוא סענרעטמַאל
 -נָאּפַאי יד ,/ ,"עקזוצנַארפ יד , :רעקלעפ ינימ לכ ןופ ןעמענ ןגָארטעג ןבָאה
 רָאדירָאק ַא ןיא ןיירַא ןענייז ייז ,ןטכַאמסיורג ערעדנַא ךיוא יוװ ?עק

 יד טנפעעג טָאה יורפ ערעטלע ןַא .ןניטש עלעקנוט רעביא ןכָארקעג ןוא
 טסירגַאב יז טָאה ,םישובלמ עשירעטילימ ערעייז קידנעעזרעד ,ןוא ריט

 -בלַאה ןסעזעג ןענייז טנעוו יד סיוגנעל ,טסיופ רענעביוהעגפיוא ןַא טימ
 ןטַאדלָאס .רעמינּפ עדימ ףיוא ברַאפ רענעכָארקעצ טימ ךעלדיימ עטעקַאנ
 ,סרעּפרעק עטזױלבטנַא יד טכַארטַאב ןוא לעוװש ןפיוא ןענַאטשעג ןענייז
 -םיוא ןשיוװצ ,ךעלשיט ףיוא טרַאּפשעגנָא ,טלמערדעג ןבָאה ןטָאי עכעלטע
 ןענייז טנעוו יד ףיוא .רעזעלנ עטליפעגנָא-בלַאה ןוא רעשעלפ עטקידיילעג
 :טנעיילעגכרוד םאזקרעמפיוא טָאה ןַאמייר סָאװ ,ןטַאקַאלּפ ןעגנאהעג

 -ייא טרעדַאפענפיױא טָאה -- "ורעטעברַא-סגנולײװרַאפ יד טניױש

 -סגנולייוורַאֿפ יד ןופ טַאקידניס , ןופ המיתח יד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,רענ
 -עג טָאה תויתוא עטיור ,עסיורג טימ ןבירשעג ,רעטייווצ ַא ."רעטעברַא
 | | 0 : טנרָאוװ

 ירעזעד 8 ןב ךײלג זיא רעטנַארק-שירענעװ 8 ןרעגָאיצילימ ,ח4

 ' ײו ךימ

 טָאה -- !ןייג רימֲאל ,םוק ...!ץַאלּפ ןקיטכיר ןפיוא ָאד זיא רע --
 טָאה עט'תיבה-לעב יד ןעוו ןוא .לברַא ןרַאפ ןענַאמייר ןָאטעג יצ ַא עקשֶאי
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 ,טסיופ םענעביוהעגפיוא ןא טימ טסירגַאב רעדיוו ןוא טײלגַאבסיױרַא ייז

 :ןבענענוצ רע טָאה

 עטשרע יד ןעוו !טמיטשעג-רענַאיצולָאװער ןרָאװעג ןענייז עַּלַא ---

 םינ ייז ייב ןעמ טָאה ,דנאלסיוא ןופ ןעמוקעג רעהַא ןענייז עקיליוויירפ

 :"ןלַאקָאל, עקידלטעטשניילק יד ןיא טלעג ןייק ןעמענ טלאװעג

 יד ט'הנעטעג ןבָאה --- ןקידיײטרַאּפ זדנוא ןעמוקעג טנעז ריא --

 + טלָאצַאב ןעמענ ךייא ייב רימ ןלעוו --- "ןרעמיצנעיורפ;

 יד .לַאטרַאװק םעד טליהעגנייא טציא טָאה טייקלקנוט עטכידעג א

 ןבָאה ןלַאזיץנַאט ענעטכױלַאב ןיא ןוא ןרָאװעג טבעלַאב ןענייז ךעלסעג

 "עג וצניהַא ןבָאה ךעלדיימ סעטַאשט .סרעטפעקרָאדזַאשזד טעשטירעצ ךיז

 -ייא ןפיוא טעברַאעג ןבָאה ייז .ןייש ןקיטכַאנַאב ַא וצ ןרַאמָאק יװ ,ןגיוצ

 ןבָאה טייוו רעד ןיא .ץנַאט ןדעי 'רַאפ טלָאצַאב ןעמוקַאב ןוא ןובשח םענעג

 ַאנַאלעצרַאב, טערַאבַאק ןטמירַאב ןופ סעמַאלקער יד ןדנוצעגנא ךיז

 | ' ."עשטָאנַא

 יד ןיא ךיילג עיצוטיטסָארּפ יד ןפַאשּפָא טלָאװעג טָאה יטורוד ---

 טָאה ןרעמיצנעיורפ עכעלטע --- עקשָאי טריטנעמַאק טאה --- געט עטשרע

 ןוא ןעלסקַא יד ףיוא ןסקיב ןעמונעג ןבָאה ערעדנַא ,ןסָאשעגקעװא ןעמ

 טימ ןטַאדלָאס יד טקעטשעגנָא ייז ןבָאה טרָאד .טנָארפ םוצ קעװַא ןענייז

 .דַארַאּפ טימ טקישעגנקירוצ ייז טָאה ןעמ ןוא סיליפיס

 םיא טָאה דלַאב .סעדוב עכעלטע ןיא ןענַאמייר טריפעגניירַא טָאה רע |

 -רַאמ ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא םזאיזוטנע רעקילייה ןימ ַא טּבַאכענמורַא

 -םיוא ןעיורפ יד ןבָאה ןלַאקָאל עקידובכב יד ןיא .זיוה וצ זיוה ןופ ןריש |

 ,ךעלמירדח עטלײטענּפָא ןיא ןסעזעג טרָאד זיא ןעמ ,שירפ ןוא גנוי ןעזעג

 עלַא ןופ סנירעינַאּפש טרָאד ןעוועג .טכיל ןזָאר ַא ןיא עטקנוטעגנייא

 -טיור ןוא ןגיוא עצרַאװש עסיורג טימ טלכיימשעג ןבָאה סָאװ ,ןצניווָארּפ

 -ודניא-ברעמ יד ןופ סנירעגענ .ןשרַאק עקיטייצ יוװ ,ןפיל עטנפעעצ עכעל

 -נעייטשמורא יד ןופ גנערדעג ןיא טּפוטשעגנײרַא ךיז ןבָאה ןעלזדנױא עש

 -ךאלָאקָאש ןופ ןטסורב עטמרָאפעגנ ערעייז טימ טנַאמרעד ןוא רענעמ עקיד

 "ירל ַא .ןשיווצ ןופ סױרַא ןקוק סָאװ ,ןטכורפ-קיּפָארט עקיטייצ ןָא ברַאפ

 -ָאיצַאנ רעיז טימ טריצלָאטש ןבָאה סניזיוצנַארפ ;רעטעלבעג ןפייר ,םענ

 ןטימ ןענַאמייר ןפורעג ,ןסָאריּפַאּפ "עיולב , טלטעבעג ,גנומַאטשּפָא רעלַאנ

 -עגכָאנ ךיז ןוא "טיורק ?ּפעק ןיילק ןיימ ; שינעמענוצ-עביל רעזירַאּפ

 ןופ סַאג, יד ןוא רטרַאמנָאמ ןפיוא טפַאשקנעב ךס א טימ םיא ייב טנערפ

 יו ןסָאנעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה ןרָאדירָאק עטרעכיורעגנָא ןיא ,"סעכריק יד
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 -ןעיורפ ןופ רעמיש ןלעה ןטימ ברַאפייקַאכ עשירעטילימ יד ?ּפענ ַא ןיא
 | | י | כה ,רעבייל ||

 ַא וליפַא ,ליּפש-דרַאזַאה 8 ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגניירַא יוװ זיא עקשֶאי |

 םענייא ןיא ,טנווֶא םענעי ןיא טקעדטנא רע טָאה ןליוּפ ןופ ?דיימ שידיי

 :סעומש א ריא טימ טריפרַאפ ךיילג טָאה ןאמייר ,ןלַאקָאל יד ןופ

 ? ןענַאוו ןופ ---
 ,.ץעלרעש ןופ ---

 ? רעהַא ריא טמוק יוװ זיא ---

 -טנעענ יז טָאה -- ?קלח-רעטניה ןפיוא ןציזנייא ןעד ןעק היי ַא --

 ...טלעוו רעד רעביא םורא ןעמ טרָאפ --- שיפָאזָאליפ טרעפ
 -עג ןגעווטסעדנופ ריא טלָאװ ןרענַאיצילימ .עשידיי רַאפ רעבָא --

 .עקשַאי טרימרָאפניא ךיז טָאה -- ?חחנה לקיטש ַא טכַאמ

 .' :טינ ללכ יז טייג ןרענָאיצילימ עשידיי טימ ןַא ,סױרַא ךיז טזייוו
 םעד טרעלקרעד ייז יז טָאה -- הנותח ,לשמל ,ךיא בָאה רעמָאט ---

 ןענעק ןבעל ץנַאג א ריא טעװ ,רבח ַא רעדָא בורק ַא ןרעייא טימ ---- לכש
 טימ ןָאט וצ טָאהעג טָאה ריא זַא ,ןַאמ ןיימ ףיוא רעגניפ יד טימ ןעלטייט
 | ,,.! בייוו ןייז

  ף?ןדיי ןגעק אקווד הריזנג ַאזַא סעּפע סָאװ זיא ---

 -רַאפ יִז טָאה -- !ןדיי ַא טימ } רַאג ךיא .לעוװ ןבָאה הנותח לייוו ---

 | .ץלָאטש טימ טרעכיז

 טלַארטשענפיוא עקשָאי טָאה --- ?עשיטיוו, ַא ןרעוו ךָאנ ליוװ יז --
 - ,טלעוורעטנוא רעװעשרַאוװ ןופ ןושל .םעד ךיז קידנענַאמרעד
 רעכעלטנרא יז טרעוו ,"עשיטיוו, א טרעוו יז זַא ענייא ערעזדנוא -- = |
 ייז ,עטנַאקַאב עיינ יד ,עקלייב טָאה -- ?בייוו רשכ זיא טינ סעכלעוו יו
 טינ טכייל יוזא ןיוש וטסעוו ענייא ערעזדנוא םירָאװ --- טגייצרעביא
 ..רכז ַא ראפ לעּפתנ טינ ןרעוו רימ ,השקשינ !ןסייבנייא

 םייב גניליירד דעד ןוא ןטיבעג ךיז ןבָאה לַאקָאל ןיא ןשטנעמ יד
 . וצ ןלעטשַאב טלָאװעג טָאה עקשַאי .טסעומשעג ךעלטימעג ץלַא טָאה שיט
 : : ןטלַאהענּפָא םיא טָאה ?דיימ סָאד רעבָא ,ןעקנירט

 -פראד ,ןשטנעמ יו טדער ןוא טציז ןעמ !םיאנוש עניימ ענושמ ---

 ףיוא ןשָארג רָאּפ יד ּפֶא רעסעב רָאּפש ...?ןירַא זדלַאה ןיא ןסיג וטס
 / ! העש רעצראווש ַא

 ,עכעלמיור טימ ,עמַאד עקירעי-לטימ א ןעמוקעגנניירַא זיא וניבל יניב
 ַא ןגָארטעג ,ןָאזעס ןעמירַאו םעד ץָארט ,טָאה סָאװ ,ןקַאב עטציוושרַאפ
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 עגנַאל ןעגנַאהענּפָארַא ןענייז ןרעיוא עריא ןופ ,ץלעּפ ןקירָאה ,ןקיד

 -עגּפָארַא ןבָאה ךעלזעלנ-ןטנַאילירב עקיד ןֹוא ךעלנניריוא עקידנעצנַאלג

 .ריא טימ טיירפרעד ךיז טָאה עט'תיבה-לעב יד .רענניפ עריא ןֹופ טנייש

 "רַאפ ךיז ןוא לקניוו ַא ןיא ןכָארקרַאפ ןענייז ,ןעמונעגמורַא ךיז ןבָאה ייז

 | .םעומש ןקיצרַאה ַא ןיא טפיט

 ןזיוװעגנָא עקשָאי טָאה -- ?עמַאדידנַארג א רַאפ סָאד זיא סָאװ --

 ,רענעמוקענ-יינ רעד ףיוא

 םעכרַאעג ןעמַאזוצ ןרימ .עניימ ןירָאטרבח ַא ...לדנייש ?רעוו ---

 | ? ןוא ,ונ --

 יד ןופ טּפַאכעג יז טָאה ןעמ .לזמ טַאהעג טָאה יז .טינרָאג ןוא --

 קיסיירד א טייז ַא ןָא טגיילענּפָא ,רָאי ןביז טעברַאעגּפָא יז טָאה ,טנעה

 .טאהעג הנותח ןוא ןטעזעּפ טנזיוט

 ,ןסיוו טלאוועג ןַאמייר טָאח -- ?ןדיי ַא טימ --

 .ץעגייש ַא טימ ,ןיינ ---
 "ָאמסָאק ןופ גיז ןטימ טריפמוירט עקשָאי טָאה -- !וטסעז ,הא ---

 ּו ,םזיטילַאּפ

 ַא טלעטשעגסױרַא םיא עקלייב טָאה --- ?וטסעז סָאװ ?וטסעז ---

 יד טקעטשעגניירַא טָאה ץעגייש רעד ...!וטסעז טשינרָאנ --- גנוצ עגנַאל

 ןפיוא ?גיופ ַא ּפַאכ ייג .ןרָאװעג םלענ זיא ןוא ןטעזעּפ טנזיוט קיסיירד

 קיסיירד עייג טרָאּפשעגּפָא ,רָאי טכַא טעברַאעג יינסָאדנופ יז טָאה ...!ךַאד

 .טַאהעג הנותח רעדיוו ןוא ןטעזעּפ טנזיוט

 !? ןדיי ַא טימ שטָאב לָאמסָאד רעבָא --

 ,...החּפשמ רעשותבי ילעב א ןופ ,ןַאמרעננוי רענייפ רעייז ַא ,ָאי ---

 ? דניצַא ַאד יז טוט סָאװ ןוא --

 ענטומַאלַאק ריא טרעוו סע זא ,?סיבַא ןיירַא ךיז טּפַאכ ,טינרָאג --

 זַא .םסעומש ןעמ ,ןשטנעמ טעז ןעמ ;ןבוטש עדיא ןיא ןייֵלַא ןציז וצ -

 .. םיא סע טיצ ,ןרָאי ליפוזַא ּפָא טעברַא שטנעמ ַא

 טסירנַאב קיצרַאה ךיז ןוא לשיט םוצ ןעגנַאנעגֹוצ לדנייש זיא טציא
 .עטנַאקַאב ייווצ יד טלעטשעגרַאֿפ ריא טָאה עכלעוו ,ןירָאטרבח ריא טימ

 - ,ךלימ טימ עוװַאק טלעטשַאב טָאה ןַאמייר

 לקיטש א ןגעווטסעדנופ ךָאנ ריא טָאה טייצ וצ טייצ ןופ רעבָא --
 דניצַא | קידנדנעוו ךיז ,םעומש םעד טצעזעגנרָאפ עקשֶאי טָאה -- ?ןטבילעג

 : ,ןעלדנייש וצ טקעריד
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 -רעד טינ זַא --- ןדנוצעגנָא ךיז ענעי טָאה --- ?ןטבילעג ַא ,ףיא ---
 ךיא !ןָאילימ א רַאפ טינ וליפַא ,הכמ א !םיאנוש עניימ סע ןלָאז ןבעל

 טקידנערַאפ יז טָאה --- םיא ןיא טנוזעג ַא ,ןַאמ ןיימ רַאפ רָאנ טציא ןיב
 םיא לָאז םלוע ?ש ונוביר רעד -- עמיטש רעד ןיא טפַאשביל ליפ טימ

 | ! חוכ ןוא טנוזעג ןבעג רָאנ
 -ייר טנערפעג עקשֶאי טָאה -- ?ןדיי ךס א ןעוועג ןענייז ךייא ייב --

 ,סַאנ ןיא ּפָאדַא ןענייז ייז ןעוו ,ןענַאמ
 ןְקאילאּפ יד ייב .ךעלסיב ֹוצ סעדַאגירב עלַא ןיאוןעוועג ,השקשינ ---

 ' ?ףךייא ייב ןוא .ךס א ןעוועג ןליּפַא ןענייז רענאקירעמַא ןוא
 ךיא כָאה ,שטייד ַא רענייא ןעוועג זיא זדנוא ייּכ ,קיניײװ רעייז ---

 קידנסיוו טינ טכאמעג ךיז טָאה רע רָאנ ,דיי ַא זיא רע זַא טנעקרעד ךיילנ
 עג רימ ךיא בָאה -- !טוג .יוג םענייר ַא רַאפ ןעגנַאנעגנָא זיא ןוא
 א ןרעו וליפא וטסנעק ןנעווטניימנופ .?הנאד ןיימ זיא'ס -- טכַארט
 -סיוא ,לורטַאּפ ַא ןיא ןעגנַאגעג עדייב רימ ןענייז לָאמנייא ,..!טָאטנטַאה
 ןוא טייוו רָאנ ןכָארקרַאפ רימ ןענייז .סעיניל עשיטסישַאפ יד ןריּפשוצ
 טננַאלרעד עדארג םיבלכ יד ןבָאה ,ןרעקמוא ךיז טלָאװעג ןבָאה רימ ןעוו
 ןריר טרָאטעג טינ טָאה ןעמ זא ,סעיניל ערעזדנוא ףיוא רעייפ-ןענַאנַאק ַא
 .קידוצ .טינ ןוא ןיחַא טינ טנעקעג טינ טָאה ןעמ .דילג ןייק טימ

 ךלעפ םענעּפָא ןיא תעל-תעמ ןּפַאנק ַא ןגעלענּפָא ןענייז רימ ,רוציקב
 / -ּוא ןניופפענ ןענייז ןדאירַאנס יד .ןיירַא ליומ ןיא ןעמונעג טינרָאג ןוא
 םעד ןעזעג רדסכ טָאה ןעמ ןוא ,זדנוא םורַא ןסירעגפיוא ןוא ּפעק יד רעב
 ַא רעטניה ןופ לוק ךַאװש ַא רעה ךיא ,לָאמַאטימ.ןניוא יד רַאֿפ טוט
 :טדער עקעי ןייפ :קוק ַא ביג ךיא ,טסוק

 .שידעמשטייד ףיוא רימ וצ רע טכַאמ --- ?עדוי ןייא דניז יז ---
 ,ךיא נָאז -- ָאי --

 ? ןענוװַאד יז ןענעק דנוא ---

 .ןענוװַאד ךיא ןָאק --- ךיא ךַאמ --- יַאדוװַא ---
 ' .רע טגערפ -- ?ךיוא| יז ןנַארט תיציצ דנוא ---
 ןקורוצ לַײװרעד ךיז ריא טנעק ןייז טינ פָאז סע יװ ...ןיינ ...ָאי --

 | | 0 ה ..ןָאט שוק ַא רימ ןוא
 ןא -- השעמ ןייז ןזָאלעגסױא עקשַאי טָאה --- ?טסַײטשרַאפ ---

 רע טנַאמרעד ,הרינּפ רעד ייב טלַאה רע זא :;דלָאידעקעי ַא ןופ לַאפנייא
 ןטיירגנָא רשפא טפראדענ םיא !תיציצ ןוא םלוע לש ונוביר ןשידיי ןַא ךיז |

 ? ררע לארשי-ץרא עלקעז ַא ַא טימ ןיליפת ןוא תילט ַא
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 סָאד .עטכישעג ןייז ןסירעגרעביא .טָאה סענעריס ןופ יירעפייפ ַא

 ,ןקיד ַא טימ ןביוהעגנָא ךיז ,ןטייז עֶּלַא ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה ןעמורב

 ַא ןיא ןעגנַאנעגסיױא זיא ןוא "!דלאוועג , .קידנעיירש יו ,ףֹור ןקידנעָארד

 .ןשאלענסיוא ךיז טָאה קילבנניוא ןבלעז ןיא .ןעשזדוח ןקידנִרעמָאי ,ןפיט

 םרעדורעגפיוא ןענייז רעזייה יד .רעטסנעפ ןוא ןסַאג יד ןיא טכיל סָאד

 ןיִא טגעװַאב ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,ןעזענסיוא ןוא ּפָארַא ןביוא ןופ ןרָאװעג

 -ָאמ ןפָאלעג ןענייז ןריט עלַא ןופ .טכאנ רעד ןופ שינרעטסניפ-קָאטש רעד

 -נעמ טימ ןרָאװעג לופ ןענייז ךעלסעג יד .רעדניק עקידנענייוו טימ סעמ

 יו ואוו טסואוועג טינ ןוא ,רעהַא ןוא ןיהַא ןפָאלעג ןענייז סָאװ ,ןשט

 טקוקעג ןוא קיטליגכיילג טריצַאּפשמורא ןבָאה טיילרעטילימ- ,ןטלַאהַאב וצ

 : .ןענָאיװַא יד ןיוש טעז ןעמ יצ ,?למיה ןיא

 -ענּפָארַא --- .ןסיירפיוא עצרוק טכליהענּפָא ןבָאה טפול רעד ןיא

 ןעיירשעג יד ןוא קינַאּפ יד ..,?ןענַאנַאק-ץוש-טפול --- ?סעבמָאב ענעפרָאװ

 -ןָאלּפעג ךיז ,סרעטומ ערעייז ןריולרַאפ ןבָאה רעדניק .ןססאוועג ןענייז

 ןעמונעגנָא טָאה עקשאי .לוק ןֿפױא טנָאלקעג ןוא עסַאמ רעד ןשיווצ טרעט

 : טסיירטעג ןוא ּפָאק ןרעביא טעלנעג ייז ,ךעלעטנעה יד ייב ייווצ

 .. םעקרעקוצ ןפיוק ךייא ךיא לעוו דלַאב !טינרָאג זיא'ס ,אש --

 סע ייז ןבָאה לאמסָאד .סענעריס יד טרעמַאועצ ךיז ןבָאה רעדיוו

 ךיז ןבָאהיס .טקידנעעג ןעוועג זיא םרַאלַא רעד .ךיג ףיוא טקיטרַאפעגּפָא

 / -אֹל עקיד'תוניכש יד ןיא ןזַאשזד יד ןוא סענרעטמַאל-ןסַאג יד ןדנוצעננָא

 - .קיזומ ענעסירעגרעביא יד טצעזענרָאפ ןבָאה ןלַאק

 / ?טערַאבַאק ַא ןיא ןּפַאכנירַא ךיז ט'עמ ---

 "פופ ןשיזיוצנַארפ ַא בָאה'כ טסייח'ס ...טלעג גונעג טינ באהיכ ---

 .ןסָאלשעג דניצַא ןענייז ןקנַאב יד רעבָא .קנַארפ רעקיצ

 -וצ ןיוש ט'עמ ,םוק ...?ןיינ ,ןעקשֶאי טימ סעּפע ךָאד טסייג ---

 -! ןטייב

 8 לא 6

 ,וקיד ןוא ּפָאק ןפיוא ךילּפ ןטימ ןַאמ רעטריזאריטאלג רעד תעב

 טָאה ,ןטעזעּפ יד טלָאצעגסיוא ייז טָאה ,?יומ ןיא רַאגיצ םענעשַאלעגסיוא

 ןסעזענ זיא סָאװ ,"ַאיבמולָאק , עפַאק ןופ םלוע םעד טכַארטַאב ןַאמייר

 ןופ קיד'תעדה-בושי ןעקנורטעג ,ףָאטש ןכעלטיור ןופ ןלעטָאפ עכייוו ןיא

 ךיור ךעלעגניר עטיירדעג ןזָאלעגסױרַא ןוא הקשמ ךעלעזעלנ עטקניניילק

 ןעלקניוו יד ןיא טקעטשעג קיסעלכַאנ ןבָאה סָאװ ,ןרַאגיצ עצרַאװש ןופ

 : טגערפעג רע טָאה ,סָאנ רעד וצ לעווש םעד קידנטערטרעבירַא .ליומ .ןופ

47 1 | 



 ?ןריטסערַא םיא טסלָאז ֹוד ,ארומ ןייק טינ טָאה רע ןוא --

 -ןיא ןפַאשּפָא רַאפ ןיב ךיא ?טנַאיצילַאּפ א ,ןעד ךיא ןיב סָאוװ --
 רעדָא עצרַאװש 8 -- עיינ ַא ןריזינַאנרַא רַאפ םינ ןוא ייצילַאּפ יד ןצנַאג
 ןלעטש טפרַאדַאב ייז ןעמ טלָאװ ,ןטנַאלוקעּפש יד ךייש סָאװ ...עטיור ַא
 רעד טימ ןטָארסיױא ייז ?ליוװ ןעמ לייוו !קסע ןַא רוטּפ ןוא "לטנעוו , םוצ
 -נַא ,ןיינ .זדנוא רַאפ העד רעמ טנייה ןיוש ייז ןבָאה ,ןיצילָאּפ ןופ ףליה
 רימת ןענייז טלעוורעטנוא ןוא ייֵצילַאּפ :ןרעו םינ ןיֹוש סע טעוװ שרעד
 ... ןטייווצ ןָא רענייא ןבעל טינ ןענעק ייז ,תחא-די ןעוועג

 ,גנונעוַאב עקרַאטש ַא טשרעהענ ץלַא ךָאנ טָאה "אנישט ָאירַאב , ןיא
 -טּפוה עננַאֿפ יד ןטכױלַאב ןבָאה סענרעטמַאל עכעליולב ענלצנייא רָאנ
 יו סנטייו רעד ןופ ןעזענסיוא ןבָאה ןשטנעמ עקידנענַאּפש יד ןוא סָאג
 ןוא טלעטשעגּפָא ךיז רענייא טָאה ןטרָאד ןוא ָאד .סנטָאש עכעלגעווַאב
 -ַאטשעג זיא זָארטַאמ רערוכיש ַא .טנַאװ א ףיוא שינעפרעדַאב ַא טליפרעד
 : ןעירשעג ןוא נָאר ַא ףיוא ןענ

 ! ָאירָאטרעביל ָאמזינומָאק לע ַאושוװ ---

 עלַא טימ טעשטירעג ןוא ןצראה ןיא טּפַאלקעג ךיז רע טָאה ןַאד --
 : תוחוכ

 !! ,ייא ,ם --- .ט .נ ,ס רַאפ ןברַאטש לעװ ךיא ---
 טָאה רע .ןלַאקָאל-ץנַאט רעביא ןענַאמייר טריפענ תישאר טָאה עקשֶאי

 -ענרעביא ךיז טָאה םוטעמוא רעבָא ,סעכעלנייוועגרעסיוא סעּפע טכוזעג
 ךעלרָאּפ ןֹוא ןזַאשזד-רענענ טּפַאלקעג ןבָאה'ס :דליב עבלעז סָאד טרזח
 -ונענ ןבָאה ןעיורפ יד .סעגָאלדָאּפ עקיצנַאלג רעביא טיירדעג ךיז ןבָאה
 -יטורוד טימ ?ופ ןעוועג ןענייז ןלַאז יד ,ץנַאט ַא רַאפ טנעס קיצנַאװצ ןעמ
 טשוקעג ךיז ןוא ןעקנורטעג ןעמ טָאה םורַא ךעלשיט יד ייב ,ןעלטיה
 | ,ףירַאט ןטמיטשַאב ַא טיול ,טלָאצעג ןעמ טָאה רַאפרעד ךיוא

 טריפעגנײרַא םיא טָאה עקשֶאי ןוא טקילײװנַאלעג ךיז טָאה ןַאטייר
 .יורפ עטעקַאנ-בלַאה ַא טצנַאטענ טָאה עניב רעד ףיוא .טערַאבַאק ַא ןיא
 ;לוק ןפיוא ןעננַאלרַאפ ענייז טקירדעגסיוא טָאה לָאז ןיא םלוע רעד

 ! ןטסורב יד !ןטפיה יד ---

 -רַאה ַא סעּפע ןעגנוזענ ןטימניא ןוא טצנַאטעג רעטייוו טָאה יורפ יד
 -וק יד ךרוד ןרָאװעג ןעירשרַאפ זיא עמיטש ריא רעבָא .לדיל-סעביל קיצ
 ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא ןעמ .ןסקַאװעג זיא גנוגערפיוא יד ,לַאז ןיא תול
 תעב יו ,טנעה יד טימ טשטַאּפעג ןוא סיפ יד טימ טעּפוטעג ,ןלוטש יד
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 ;טקַאט םוצ טעשטירענ ןבי | ןעמיטש רעטרעדנוה ןוא ,ףמַאק-ןסקָא ןַא

 | ! ַאּפָאר אל אטיק ---

 רעייז טליפרעד יורפ יד טָאה לאז ןיא ןסַאמ יד ןופ קורד ןרעטנוא

 לֵאׁש ןקיטכיזברוד םעד .ןפרָאװענּפָארַא קילבנניוא ןייא טָאה יז .חשקב

 -טעקַאנ רעקידנעטשלופ טימ ןָאטעגנ רעמיש א טָאה ןוא .סעציילּפ יד ןופ

 -ירִא טריפעגסיוא ןבָאה ןעיורפ ערעדנַא .טרידָאלּפַא טָאה םלוע רעד .טייק

 טציא .רוטַארעּפמעט יד ןניטשעג ןיא לָאז ןיא .ץנעט-ךיוב עשילַאטנע

 טַאלג ןעירשעג טָאה ןעמ ;ץַאלּפ ןייז היוא ןסעזעג טינ רעמ רענייק זיא

 רעד ףיוא ןעלטיח ןגיי?פעג ןענייז ןקע עֶלַא ןופ ,ןײרַא-טלעװ רעד ןיא
 זןיא סָאװ ,ןגיוא יד ףיוא ןלירב עסיורג טימ ,ןַאט רערעטלע ןַא .ענעצס

 -ָאוַארב ןופ רָאכ ַא טריפעגנָא טרָאד ןוא עניב רעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג

 ,לטיה ַא ַא ןָא קידנבייפ ב זַא ,תובחלתה ַאזַא ןיא ןלאפעגנניירַא זיא ,רעשטַאּפ

 סיפ יד ֹוצ ןָאטעג רעדיילש ַא םיא ןוא לקער ןייז ןָאטענסױא רע טָאה

 -ייב ןיו ןָאטעגכָאנ ןבָאה ערעדנַא .ןירעצנעט רעקידנעלכיימש רעד ןופ

 ,סרעטעווס ,ךעלקער ןגיולפעג ּפעק יד רעביא ןענייז ןטייז עלַא ןופ ,ליּפש

 -ּמַאֹל יד טעװערונשעגּפָא קילייא וליפַא ןבאה עכעלטע .םיצפח ינימ ?כ

 -עגרעטנוא !ייהרעסעוורָאב ןוא ענעצס רעד ףיוא ןפרָאװעג ייז ,סעשט
 | ' .ַאה-ֹוה ןקימורַא ןופ טקַאט םוצ טצנַאט

 -ַאק א זיא'ס --- ןַאמייר טכַארטעג טָאה --- טָכערעג זיא עקשָאי ---
 .ןוא ןגיוא יד רַאפ טלדניוושעג םיא טָאה סע ...!דָאב-טולב ַא ךָאנ טערַאב

 טאהעג ןיֹוש ךיז טָאה יילַאדַאלבמַאר רעד היוא .ןעגנַאנעגסױרַא ןענייז יז
 -ײטרַאּפ יד ןיא .טכַאנ רעבלַאה א ךָאנ ןופ קרַאמ-ןעיורפ רעד ןביוהעגנָא

 ןעמוקענרָאפ ןענייז סע -- רעטסנעפ יד ןטכיולעג ןבָאה םורא רעזייה

 ןיא זיב טעברַאעג ןבָאה רעקינכעט ןוא ןרַאטערקעפ עקיסיילפ ,ןעגנוציז

 געוו ןפיוא סָאנ יד ןרָאפעגכרוד זיא ןרענַאיצילימ ןָאימאק ַא .ןנָאטרַאפ !ד

 ףיוא טלטייטעג ןוא רענניפ ַא טקערטשעגסיוא טָאה עקשָאי .טנַארפ םוצ
 | ןפיוא ןרעטש יד ןשיוװצ טלקניפעג ןבָאה סָאוװ ,ףיש ַא ןופ ךעלרעייפ יד

 : טנַאזירָאה
 -ילעטניא , יד ןוא טלעג ,טָאנ :טלעוו יד ןשרעהַאב תוחוכ !ירד ---

 ? ,.סיוורעפ סנעשזד



 ריפ לטיּפַאק

 עקינעי יד ןפיסרעביא לָאטַארעדיװ ץיוש ןענעק סע סָאװ ,לטיּפַאק ַא

 קיטילָאֿפ טימ טינ ךיז ןריסערעטניא עכלעװ ,רעגעײל עבושח יד ןופ

 -םיוא ןַאמייר ךיז טָאה ,ּפָאק ןיא טייקדימ רענעיילב ַא טימ ,רעדימ ַא

 -רַאב ןיא ץלַא ךָאנ ךיא ץיז סָאװ --- .טייצ-נָאטימ סננרָאמוצ טּפַאכעג

 יד הוא קילב ןקידנעשזדנַאלב ַא טימ טקוקעג רע טָאה --- .?ַאנַאלעצ
 טלָאװ טנייה ךָאנ -- זיױה-טסַאנ ןקיליב ןייז ןופ ןטעּפַאט ענעסירעגמורַא
 -ירב יד ואוו ,רעכיז ןסייוו ייז !עטעסַאבלַא ןייק ןרָאפּפָא טפרַאדַאב ךיא
 ןקיטנייה םעד --- :רעגייז ןפיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע .ךיז טניפעג עדַאנ
 ..טקיטעּפשרַאפ ןיוש ךיא בָאה גוצ

 טעוװ רע סָאװ ,ןדירפוצ זיא רע זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא ךיילג ןוא
 -ַאב טלָאװ רע יוװ ,ןעמוקעגרָאפ םיא זיא'ס .גָאט ַא ךָאנ ןטרַאװ ןזומ
 ןֿביילב וצ ןגיוצעג םיא טָאה'ס ןוא שינעעשעג עסיורג ַא ןייזייב טפרַאד
 סָאװ ,תונעט סעקשָאי ,הרָאד רענַאנַארַא ןיא סעיסוקסיד יד .רעגנעל סָאװ
 -ילימ עשיטסיכרַאנַא ,עגנוי ליפ ייב ןעגנומיטש יד טקירדעגסיוא ןבָאה
 טשימעג םיא ךיז ןבָאה ןסָאנ עקיבראפ יד ןופ דליב סָאד ןוא ןרענָאיצ
 .  .גנוטרַאװרעד רעקידנענַאּפש טימ טליפעגנָא ןוא ּפָאק ןיא

 יז .ננושיוטנע ןוא ןעגנונעפַאה טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא טָאטש יד
 -ויִז סָאװ ,םירעיוּפ ןוא ןטַאדלָאס עטנּפָאװַאב טימ טלופרעביא ןעוועג זיא
 עזָאל'תורשּפ רַאפ ףמַאק ןיא טונימ עדעי ןפרַאוו וצ ךיז ןעוועג טיירג ןענ
 טנעקעג עגר עדַאל א יז טָאה טימאניד טימ ענעדָאלעגנָא ןַא .ןלַאעדיא
 -וצ עטייו א ןיא גנורּפש ןטנַאװעג ַא טימ ןפרַאוו ךיז ןוא ןרידָאלּפסקע
 2 .טנורגּפָא ןפיט רעדָא טפנוק

 טעשזדנאלבענמורא רע טָאה העש עכעלטע .סַאג ןיא ּפָארַא זיא רע
 ַאלבמַאר רעד ףיוא טָאה רע זיב ,ןסָאנ עקידוועדיר ,עטעדיוהעצ יד רעניא
 2 : | .ןעקשָאי ןפָארטעג

 : ? סעיינ ךיז טרעה סָאוו ---
 ןעמ טעװ ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ,ןעז טּפעוו ...!ןַאט ריז טעוו'ס --
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 ןזיוועגנָא עקשַאי טָאה -- !ןבעל ױזַא לאז ּפָאק רעד .סַאג ןיא סױרַא
 .ּפָאק ןייז ףיוא

 / !?ןטסיכרַאנַא ךיוא ךָאד ןציז גנוריגער רעד ןיא ?ןעמעוו ןגעק --
 ָאטינ זיא וטסניימ סָאװרַאֿפ !ערעדנַא יד ןבָאה העד יד רעבָא --

 . לסיב סָאד ןטחשסיוא ןליוו ייז ?טנַארפ רענָאנַארַא ןפיוא רעוועג ןייק
 טימ רעבָא ...םיתב-ילעב יד ןביילב ָאד ןייֵלַא ןלָאז ייז ידכ ,ןטסיכרַאנַא

 | ' | !טינ ךיז ןעמ טליּפש זדנוא

 ךיילג רע טָאה ,ייז טימ טינ ךיז טליּפש ןעמ יװ ליּפשייב סלַא ןוא

 -טיוט ןעוועג השעמ ןייז זיא ,רעגייטש ןייז יו ,ןוא השעמ ַא טלייצרעד

 "נערטש ןייז !'א ןדער ןתעב ."טַאלב , סיוכרוד קיטייצכיילנ ןוא טסנרע

 לביימש ןשי'בנג א טימ ןרָאװעג ןטכיױלַאב טפָא םינּפ רעטציּפשרַאפ ,רעג

 | : ןעלקניווןגיוא יד ןופ
 רימ ךיא ייג טָא !ָאטינ ןצנוק ןייק ןענייז ןטסיכרַאנַא יד ייב ---

 -עג זיא'ס ,טינרָאג ;?ַאקילבוּפער ַאל עד ַאסַאלּפ , ףיוא ןריצַאּפש טלמונַא
 ַא רענייא קעװַא ךיז טלעטש גנולצולּפ ,קיאור ןוא ליטש ,ךיז טכַאד ,ןעוו

 ןלַאנק ןֵא טביוה ןוא סַאּפ ןרעטניה ןופ רעװלאװעד ַא סױרַא טיצ ,טאי
 ןופ ןסיוו טײנ ױזַא ךיא לָאז .זיוה ןקידובכב רעייז ַא ןופ רעטסנעפ ַא ןיא

 ןיא ,ןעזרעד טרָאד טָאה רע סנױזַא סָאװ ,טינ סייוו ךיא יוװ ,זייב ןייק
 -חרבה רעטייוצ ַא טקרעמַאב סע טָאה ...!קָאטש ןטרעפ ןופ רעטסנעפ
 ןוא .רעטסנעפ ןבלעז ןיא ןעוועליצ ןָאטעג םענ ַא ךיילג ךיז רע טָאה ,ןַאמ

 - ַא ןרָאװעג זיא'ס ,רוציקב ..,רעטרעפ ַא ,רעטירד ַא ןעמוקענוצ זיא דלַאב

 זיב טיירב ױזַא ןוא גנַאל ױזַא ..,!ןייז ?יצמו רמוש לָאז טָאג זַא ,יירעסיש

 .םענייא טָאה ןוא ןעננאגעגייברַאפ זיא ?לשטנעמ קידבשוימ ַא רענייא סעּפע

 | | | : ןָאטעג גערפ ַא
 ? סניױזַא ָאד ןעמ טפיש סָאװ ,רבח ,טוג ױזַא טייז ---

  רענעי םיא טָאה -- !ךיוא ךיא סיש ,ןסיש עלַא .טינ םייוו ךיא ---

 ןייז טָאה .סַאּפ ןרעטניה רעװלָאװער ןייז טקעטשעגניירַא ןוא טרעפטנעעג

 ןוא ןכש םעד ןָאטעגכָאנ טָאה ןכש סנכש םעד ןוא ןָאטעגכָאנ םיא ןכש
 - .. רעיוא א ןיא יו ?יטש ןרָאװעג זיא םורא עלייוו ַא ןיא

 ןייק זדנוא ייב ןעמ ףרַאד ןסיש ןביוהוצנֶא ףיוא ?טפיײטשרַאפ ---
 | | | ...! ןבָאה טינ ןכַאז ןביז עסיורג

 ןופ עלארטנעצ רעד ןיא ןענַאמייר ןעמונעגטימ רע טָאה טכַאנרַאפ |
 יד ןֹופ בולק רענעזעוועג --- זיוה קיקָאטשליפ ,ןרעדָאמ סָאד .ט.נ .ס רעד
 -עלעד-רעטעברַא טיס ןעוועג לופ זיא --- רעלעירטסודניא רענַאלעצרַאב
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 -רעד ןופ םיחילש ןוא םירעיוּפ עננוי ,ןדנַאברַאפ ןוא ןקירבַאפ ןופ סעיצַאנ

 -יֵצ עלַא ןיא ןוא רעה-ןוא-ןיה א טשרעהעג טָאה .ןרָאדירָאק יד ןיא .רעפ

 -עג טינ ןבָאה'ס .טרעּפמַאעג ךיז ןוא טריטוקסיד סייח ןעמ טָאה ןרעמ
 סעבמָאב ךעלטסעק ףיוא ןסעזענ זיא םלוע רעד ןוא ךעלקנעב ןייק טקעלק
 עלַא ןיא .ןעלקניוו עלַא ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןטַאנַארג-טנַאה ןוא

 ןוא ןרושָארב ןשיוװצ ,סעפַאש יד ןיא ןוא ןסקיב ןעגנַאהעג ןענייז ןקע
 -נליוק רַאפ ןליוק סעטנעל טרעגלאוועגמורַא ךיז ןבָאה ,לַאירעטַאמ-ביירש

 .ןרעבילַאק יילרעלכ ןופ ןענָארטַאּפ עטמאזנייארַאפ ןוא דעפרַאוװ
 רעכלעוו ,ן'עפָאכ טנגעגַאב ייז ןבָאה ןרָאדירָאק יד ןופ םענייא ןיא = |

 ךיז ןוא ןענַאמייר טנַאקרעד טָאה רע .רעטעײמשרַאפ ַא ןפָאלעגיײברַאפ זיא

 | ;טיירפרעד
 | ! רבח ,יעלְלֶא ---

 | ? טציהעצ ױזַא עֶלַא ןענייז סָאװרַאפ ---
 ךיז טבייפק גנוריגער יד !עיצולָאװער יד ןקידיײטרַאפ ןזומ רימ ---

 | !רעטעברַא יד ייב ןקירבַאפ יד ןעמענוצוצ
 -סיורג יד ןריזילַאנָאיצַאנ רָאנ ךָאד ליוו גנוריגער יד ..,?ןעמענּוצ --

 יי ! ירטסודניא

 ןופ טייהיירפ יד ןפַאשּפָא קיטייצכיילנ ןלעוו ייז ביוא רעבָא ,ָאי --

 .-טריוו יד ...?גנוריגער יד ןגָאז םוצ ךייש ָאד זיא סָאװ זיא .?רעטעברַא יד
 ןוא ןשטנעמ ערעייז טימ ןטַארקָארויב הרבח א וצ ןרעהעג טעװ טפַאש
 -ייז תוסיפת יד .ליומ'ס ןענעפע ןרָאט טינ וליפַא טעוװ דענייא רערעזדנוא

 : !לופ ךיוא טנייה ןיוש ןענ

 ןפַאשּפָא ןיוש ייז ןליוו טָא ---עקשָאי ןעוועג םיכפמ טָאה -- ַאי --
 | יי | ! "ַאלָארטנַאק עד סַאילורטַאּפ , יד

 | | ? הרבח א רַאפ סָאד זיא סָאװ ---
 טבאקעג ךיז ,ןעמַאזוצ ןדער ןביוהעגנָא ןבָאה ןעקשָאי טימ עסָאכ

 םעד טניז :ןינע רעקיטכיוו רעייז ַא זיא'ס זַא ,ןײטשרַאפ וצ ןבעגעג ןוא
 -ַאב ןקישסיורַא "טאקידניס-רעטעברַא יד ןגעלפ גירק-רעגריב ןופ ךורבסיוא
 עקיזָאד יד .גנונעדרא יד ןטלַאה וצ ידכ ,ןסַאג יד ןיא ןלורטַאּפ עטנפָאוו
 רָאנ ,ןטנַאיצילַאּפ ענעגנודעג ,עליבַאטס ןויק טינ ןענייז ?סַאילורטַאּפ,
 .-ידניס ןופ רעוועג טלייטעגסיוא ןעמוקַאב סָאװ ,רעטעברַא עטריזינַאגרָא
 -ייא עריא רַאפ ןצונסיוא טינ רעבירעד ייז ןעק גנוריגער םוש ןייק .טָאק
 | | .ןקעווצ ענעג

 .טזָאלעג ךיז טָאה ןַאמייר טניז רעבירא לכח ךסב ןענייז געט עטלייצעג
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 רע יו ,ןעמוקעגרָאפ םיא זיא ךָאד ןוא ןָאנַארַא ןרעביא העיסנ ןייז ףיוא

 "נגייא םעד ןליפ ןביוהעגנָא טָאה רע .עצנַאנ ןרָאי טלייװרַאפ אד טָאװ

 יד ןבָאה גורק-רעגריב ןופ ךורבסיוא ן'תעב :טָאטש ןופ סלוּפ ןקיטרַא

 ,ןקירבַאפ יד .םיתב"ילעב ערַאבלטימוא יד םֶלֵא טליפרעד ךיז רעטעברַא

 זיא -- טפַאשטריװ עצנַאנ יד --- ןלעטָאה יד ,ןעײװמַארט יד ,ןענַאב יד

 -םעשַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טנעה יד ןיא טקעריד רעכירַא

 ןרָאװעג טשרעהַאב ייז ןענייז לָאמַאטימ ןוא ,ןגייווצ עקיזָאד יד ןיא טקיט

 רעד ןיא .טנעה ערעייז ןֹופ סױדַא ךיז טשטילג,טכַאמ יד זַא ,ליפענ ַא ןופ

 עטסעפ יד .טכער ערעייז רַאפ רַאפעג ַא ןעזעג ייז ןבָאה עיצַאזילַאנָאיצַאנ

 ףיוא טָאה ,ןריפנייא טלָאװעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןילּפיצסיד יד ןוא טנַאה

 םעד ןעזעג ייז ןבָאה רַאסימָאק-סגנוריגער ןיא .קערש' ַא ןפרָאוװעגנָא ייז

 ןעננַאגעגמורַא ןענייז ליומ וצ ליומ ןופ .תיבה-לעב ןוא חינשמ ןקילָאמַא

 -יא טסנעּפשעג ַא יוװ טגנעה סָאװ ,?ײצילַאּפ-םייחענ , ַא ןגעוו סעדנעגעל |

 ,ןסעיינ עכלעזַא טימ ןעמוקעג גָאט ַא לָאמ יירד זיא עקשֶאי .ּפעק יד רעב

 :ענימ רעזעירעטסימ ַא טימ טיױרטרַאפ טָאה רע סָאװ

 םוטעמוא .זָאנ ריא ןיירַא םוטעמוא ןיוש טקעטש "ןאעּפעג , יד --

 ןא ןבָאה וצ טגַאװ סָאװ ,ןדעיַא ּפָא טמיור יז ןוא ןשטנעמ עריא יז טָאה

 : י ...גנֹוניימ ענעגייא

 רימ טָאה ןעמ !ליומ ןפיוא סאלש ַא ןָאטנָא זדנוא ןליוו יז ---==|

 ןרעביא םש א ןבָאה סָאװ ,רעּפמעק עטלַא ייווצ ןגעוו ,טלייצרעד ןטכענ

 "יפת יד ןיא טרעגלַאװעגמורא ךיז גנַאל-ןרָאי ןבָאה ייז -- דנַאל ןצנַאג

 ייז ןוא ןטעב יד ןופ ןעמונעגסױרַא ייז ןעמ טָאה טכַאנ ןטימניא --- תוס

 | .. ןרָאװעג םלענ ןענייז

 ,ןיינ .ןעמעלבָארּפ יד ןיא טרעלקעגניירַא לָאמַאדעדיװ טָאה ןַאמייר

 ,רָאסעפָארּפ ַא ןופ עיצקעל ןייק טינ ןוא ליּפש-רעדניק ןייק טינ זיא סָאד

 טימ טריטוקסיד גנַאל ן'העש טָאה רע ...!ןטכַאבָאַאב טלַאק ןעק ןעמ ּסָאװ

 -רא יד ןזומ ,טייהיירפ עיתמא ןרעבָארעד וצ זַא ,רָאלק זיא'ס :ןייפַא ךיז

 ןיא ןעייטש רימ .ןטייהיירפ ךס א ףיוא ןייז רתוומ קילייווטייצ רעטעב

 ןרעסערגרַאפ זומ ןעמ ;טלעװ רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנאג רעד ןנעק ףמַאק

 יסיד ןריפנייא זומ ןעמ ,המחלמ יד ןריפ ןענעק וצ ידכ ,עיצקודָארּפ יד

 ,ןגיז ָאד ןעמ לָאז יו םירָאוװ .ײמרַא רעד ןיא ןוא ןקירכַאפ יד ןיא ןילּפיצ

 לָאז יו ןוא ?ןריציפא ערעייז דנילב ןגלָאפ טינ ןלָאז ןטַאדלָאס יד ביוא

 -ַפִא ךיז טעװ ןעמ ביוא ,ןענָאיּפש ס'אנוש ןופ ץענ םעד ןייז רבוג ןעמ

 סָאד ...?ײצילַאּפ-םייהעג רענענייא ןַא ןוא שזַאנָאיּפש-רטנַאק ַא ןופ ןנָאז
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 ! דנַאל ןצנַאג ןופ גנוניימ יד זיא
 טכַאמ עטצינערנַאבמוא יד טעװ ?קנַאדעג ןֹופ טייהיירפ יד ןֹוא --

 טפדנַאװהַאפ טינ ײצילַאּפ-םייהעג עבלעז יד טעװ ?רוטַאטקיד ןימ םע -יינ ַא וצ ןריפ טינ ןרָאטקעריד-קירבאפ ןוא ןלַארענעג ןופ טנעה יד ןיא
 -יירפ רעדיווטעי ןגעק ןוא םזילַאיצַאס ןגעק טגעמורטסניא ןַא ןיא ןרעוו
 ? טייה

 טנעצַארּפ א ראפ סָאװ ?טייחיירפ יד סָניוזַא זיא סָאוװ רעבָא ---
 רעד םירָאװ !?טלעוו רעד ןופ ןרָאי רעטנזיוט ןופ הפוקת ַא רַאפ ןדניווש -רַאֿפ רָאנ יז טעוו רשפא ןוא ...?טציא זיב ןסָאנעג ריא ןופ טָאה ןשטנעמ
 -ילַארטנעצ ןוא ...טַאהעג זיא טינ ןעוו טָאה טייהשטנעמ יד סָאװ ,גנומ -ענרעטנוא עטריזילארטנעצ ,עטסערג יד ןעמענמורא טעוװ םזילַאיצַאס
 יד. ןפורעגסױרַא עטכישעג רעטלַא רעד ןיא ןבָאה ןעגנומענרעטנוא עטריז
 ןיא יױזַא :יירעּפַאלקש ןופ ןעמרָאפ עטספרַאש ןוא עיכרַארעיה עטסעטסעפ
 ' ׂו )0 | = 1 ? םענייא ןדעי רַאפ טיורב ?קיטש א ןוא טייחכיילג .רעמ ,טייקיטכערעג רעמ ןכיירגרעד וַצ ידכ ,טייהיירפ ןופ ןגָאזּפָא ןזומ ךיז תורוד רַאפ רימ ןלעוו רשפא ...?עיצַאזינַאנרָא ןופ ?ײט-דנַאטשַאב רעמיטניא ,רעכעלרעניא ןַא טפאש -ךעה זיא .םַאזניימעג ןטעברַא טזומעג ,גנורעסַאװַאב רעֶד בילוצ ,ןבָאה ןשטנעמ ןסַאמ עקיזיר ואוו ,עידניא ןופ ןלייט עסיוועג ןיא יו םירצמ|

 עלייוו א .ןכירקסױרַא טנָאקעג םינ ןוא טרעטנַאלּפרַאפ ךיז טָאה רע
 : ..רעטענ יד ןופ ןליּפַא פרוג .םעד טנכייצעגנָא ,ןטייקיביא ענעגנַאגרַאפ ןיא יִרֹפ רעייז ץיגרע ,םיורָאפ טָאה סָאװ ,ןכירג עטלַא יד ייב םוטַאּפ רעד יו ןעמוקעגרָאפ םיא ןיא יז .םישעמ ענייז רעביא םֹוטַאפ יװ טגנעה ןוא ןליוו ןכעלשטנעמ םעד ָאד טרעטשעצ הריתס עכעלרעניא ןַא זַא ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה

 .ןעקשֶאי טימ םעד ןגעוו ןָאט סעומש ַא טריבורּפ רע טָאה לָאמנייא
 טָאה לָאמַאטימ .ענימ רעטסנרע ןַא טימ טרעהעגסיוא תליחת טָאה רענעי
 :ןָאטעג גערפ ַא רע

 י - אוולשאכ טימ אזוב טפיוקרַאפ ךע טָאה ,עשרַאוװ ןיא ,ךירג א םענייא טנַאקעג בָאה ךיא-..,?ןכירג יד -- |
 ! םינוי יד ;ךָאר טסייוו וד .עטכישענ רעד ןוֿפ ןכירג עטלַא יד ןיימ'כ ,ןייג --
 א : . : עלער -יימש ןשיטּפעקס ןיָנז טימ ןָאטעג ץירּפש א ןבָאה ןניוא סעקשֶאי

 יי
 4 + +++ !ס "םיסנח לע, ןוֿפ םינוי יד יותייימ וד ,הא ---



 םניפ לטיּפַאק

 יד ןוא ַאטנוכיַאל'עד-ַאועוטַאליװ ןופ ץַאלַאֿפ רעטפושיכרַאּפ רעד

 יָאקיטַאטַאטױא רַאב, ןופ ןדלעה

 עקשאי טָאה טנװַא ןטפניפ ןפיוא ןוא טריסַאּפ טינרָאנ טָאה לייוורעד

 "ניל רעד ףיוא סָאװ ,"ָאקיטַאמָאטױא רַאב, ןיא ןענַאמייר ןעמונעגטימ

 .לַאטרַאווק ןשיזעניכ םעד רעביאנגעק ,ַאלבמַאר-ןעמולב רעד ןופ טייז רעק

 ענעי ןיא טָאה ַאלבמַאר טייז רעקניל רעד ןופ דעזייה-עּפַאק יד ןיא

 טרַאה ,ןביוא .גירק-רענריב ןופ ףאלענפיוא רעשיטילָאּפ רעד טמיושעג געט

 ןטסילַאנרושז עשידנעלסיוא יד טרידיזער ןבָאה ,ץַאלּפיאינולַאטַאק םייב

 יַאב ןוא ןשזַאטרַאּפער ,טּפַאז-ןשזנַארא ךעלזעלג ייב ,ןבירשעג טרָאד ןוא

 טָאה רעקירעדינ סָאװטע ."טנָארּפ ןופ טקעריד, ?טיט רעטנוא ןעגנוביירש

 ןוא ןרושזַאבַא יד ייס ,לבעמ יד ייס ואוו ,?ַאקָאמ , עפַאק סָאד טצנַאלנעג

 .םיור ןקידנעיירש ַא ףיוא טברַאפענּפָא ןעוועג ןענייז ןריט יד ןליפַא

 עשיטס;!סקרַאמ ענעדישרַאפ יד ,תוניכשב ,טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה טרָאד

 -יּפַאּפ ןופ ךיור ןטכידעג א ןיא טליהעגנייא .ןעגנוריּפורג ןוא סעיציזָאּפָא

 ךָאנ טעּפש זיב ירפרעדניא ןופ טריטוקסיד טיילעגנוי טרָאד ןבָאה ,ןסָאר

 דָארּפ ןופ רוטַאטקיד , רעד ןופ םיכרד עתמא יד 6 ןנעוו טכַאנ רעבלַאה ַא

 ךיז ןוא םיבתכ סנינעל ןופ תויאר עשוריפב טכַארבעג ןבָאה ,"טַאירַאטעל

 .סלעגנע ןוא סקרַאמ ןופ םיקוסּפ זיירַא םינּפ ןיא ןפרָאװעג קיטייזנגעק

 ענעזעוועג ,זייושתורבח ,ןסעזעג ןענייז ןלַאקָאל עקידרעטייוו יד ןיא

 -גימע םתס ןוא ןטעטימָאק-לַארטנעצ ,עּפָארייא בלַאה ןופ רעריפ-ייטרַאּפ

 ןוא גַארּפ ,ןיוו ןיא טרעגלַאװעגמורא רעירפ ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנַאר

 -עג ערעייז ראפ טרעלקעגפיוא טרָאד ןבָאה ןסָאמ ןָא רעקיטערָאעט .זירַאּפ

 ןבָאה ,ןפַאשעג ןבָאה ייז סָאװ ,סעירָאעט עיינ ?גָאּפש םידיסח עטלייצ

 ןיא סעיצַאוטיס ערענַאיצולָאװער ןשיווצ ןכיילנרַאפ ענעגנולעג טריפענכרוד
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 ןעוועג זיא - יז ןופ רענייא רעדעי ןוא רָאי טרעדנוה ףניפ עטצע? יד
 רעד ןייז וצ טמיטשַאב זיא ,רע רָאנ עקַאט ןוא ,רע זַא ,טנייצרעביא ףיט
 ' ןייק טינ טָאה/ רע ,ןעד סָאװ אלא ;עיצולָאװער רעשינַאּפש רעד ןופ ןינעל
 -סיורג ןייז תבוטל זייװַאב א רָאנ עקַאט סע זיא -- ?ךיז רעטניה ןסַאמ
 ... ןסַאמ ןייק טַאהעג טינ תליחת טָאה ןינעל ךיוא ,היארהו !טייק

 ןוא רעזייח-עפַאק ענעדישרַאפ ןיא ןטָארטעגּפָא געוו ןפיוא זיא עקשֶאי
 ,ןסעזעג טרָאד ןענייז סָאוו ,טייל יד רעביא:טכירַאכ ַא ןענַאמייר ןבעגענּפָא
 ייז ןעװ טשרע טגײלעגקעװַא רע טָאה ןושל-הנעמ ןקיטכיר םעד רעבָא
 ,"ָאקיטַאמַאטױא רַאב , ןופ ?לעווש םעד ןטָארטעגרעבירַא ןענייז

 ןופ ןלַאקַאל ערעדנא עלא יװ ןעזעגסיוא רַאב רעד טָאה ךעלרעסיוא
 טאהעג טָאה ןוא םי םוצ רעטנענ ךס א רע זיא ןגעלעג ,סַאנ-טּפיוה רעד
 ַא ךיוא ,טנידַאב ןבָאה סרענלעק ואוו ,ךעלשיט טימ קנַאברָאפ ַא ץוח ַא|
 .ךיב זָאלג א רעדָא שטיוודנַאס ןרעגָאמ ַא ןעמוקַאב ךַאפרעד- ןוא עטעזעּפ עבלַאה א ןפראונירַא טנעקעג טָאה ןעמ ואוו ,ןטַאמָאטױא טימ טנַאװ
 טָאה סָאוװ ,םלוע רעד טמיטשַאב טָאה רעטקַארַאכ ןקיטרַאנגייא ןייז רעבָא
 ,טכוזַאב םיא

 -ַאּפ עקיטכעדרַאפ ינימ פב קידנעטש טרָאד ךיז ןבָאה טיײרדעגמורַא
 .ןעגנוביירשַאב-טנָארפ ערעייז ראפ ןסעייג ןוא עיצַאמרָאפניא ןּפ -עש ןעמוקעג ָאד ןענייז סָאװ ,ןטסילַאנרושז ןוא "ןרעמיצנעיורפ , ערעייז טימ ןפָארטעג ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסנַאּפלַא ,סעדַאגירב זילרעלַא ןופ ןרוט -רעזעד ,העש-ייח ַא ןָאט בעל ַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןריציפא :ןעניוש

 עשירנעלסיוא יד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא עבַאנפיוא ןַא רַאֿפ טאהעג ןבָאר סָאװ ;ערעדנא ןוא ןטנענַא עשידנעלסיֹוא  ייז ןשיװצ ןעוועג ;ויִצולֲאַּפ -םייהעג רעד טימ ךיוא תוכייש א טַאהעג ,ןכַאפ ןעטנבערעגסיוא-ןביוא יד ןיא טייקיטעט חעייז ץוחַא ,טָאה רעכוזַאב יד ןופ לייט רעסיורג ַא
 סאו ,ןטנענַא-םייהענ ןופ ןוא ,תוכולמ עדמערפ רַאװ טעברַאעג ןיָאה .סָאװ ,ןענָאיּפש ןופ טלמיוועג טָאה ,יײלַא-ַאלבמַאר יד טרפב ןוא ,טָאטש יד | | , .טלעוורעטנוא רעד ןוא טלעוו רעשיטילָאּפ רעד ןשיווצ טקנוּפ-סננודניברַאפ ןוא ונאגרעביא ןַא .ןיא | .ָאוזעג טלדנַאו -ראפ םורַא ױזַא זיא ?רַאב , רעד .טסעג עקיטכעדרַאֿפ םתח ןוא ,ןטנעגַא
 ןענַאטשעג . רעדָא ייצילַאפ רעקיטרָא רעד ןיא טלעטשעגנָא ןראוועג ןענייז
 -ייא, רעד ףיוא טעברַאעג ןבָאה סָאוװ ,עכלעזַא ךיוא ןעוועג ,טרינָאיּפש -בָאנ קיטייזנגעק ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעײצילַאּפ עשיאייטרַאּפ ןופ טסניד ןיא

 ,רעמינּפ עקיטכיוו טימ ןעגנַאגעגמורַא דימת ןענייז ןוא ,"טנַאח .רענעג
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 רָאנ ,ץלא ןסייו ייז טסייה'ס :רעטרעװו עבלַאה טימ טדערעג ןכָאה ןוא

 -טיילעגנוי ענעּפָאלעגנָא ןעוועג בור'ס ןענייז סָאד ...ןדער טינ רָאט ןעמ
 -עמ-וויטקעטעד ערענַָאיצולַאװער טימ טנעיילעגנָא ךיז ןבָאה סָאוו ,ךעל

 ןוא טיײקמַאזיורג ןופ סעקסַאמ :ןלָאר ןטסיקעשט ןופ טמולהעג ןוא תויש
 ןבָאה ייז ואוו ,ןטנָארּפ יד ןופ ןעמוקעג ןענייז ךס ַא .עקילייה ןופ. ןלָאעריױא
 .ןעגנערב ןצונ רעמ ייז ןלעוו טָאטש ןיא זַא ,ןעזעגמורַא ךיז

 עלַא .לופ ןעועג טְנווֶא םענעי ןיא זיא ?ָאקיטַאמָאטױא רַאב , ןיא
 ןטערובַאט עקיסיפ-יירד ,עכיוה ףיוא ןוא טצעזאכ ןעוועג ןענייז ךעלשיט

 טימ ןטסָאמעגּפָא ןוא ןסָאריּפַאּפ טרעכיורעג ןעיורפ ןבָאה קנַאברָאפ םייב
 יז טָאה עקשֶאי .טסַאנ םעיינ ןדעי ןופ טרעוו םעד קילב ןקידנגעוו ַא

 סָאװ, ןקיצרַאה יא ןטרָאד ןוא ָאד ןָאטענ ףרָאװ א ,טסירנַאב ךעלטניירפ
 רע טָאה ןטנוא .םלוע ןשיוװצ .רעטייוו ןָאטעג רַאש א ךיז ןוא ??וטסכַאמ

 סערט יד טימ טזָאלעג רעבירעד ךיז ןוא עטנַאקַאב ןייק ןפָארטעג טינ
 ןעמוקעגנגעקטנא ייז זיא ןביוא ןופ .קָאטש ןטייווצ ןפיוא סָאוו ,לַאז םוצ

 יַאטסלָאט-אל-ַא דרָאב רענעסקַאוועצ ,רעדנַאלב ַא טימ ןַאמ רערעטלע ןַא

 יד רעביא ןלַאפענּפָארַא םיא ןענייז סָאו ,טעָאּפ ַא ןופ ראה עגנַאל ןוא

 עט :ּפָאטשעגנָא| .ועסיורג ַא ןגָארטעג רע טָאה םירָא ןרעטנוא .ןעלסקַא

 .עקעט

 ךיז טמענראפ -- עקשָאו טעדלעמעג טָאה --- דלָאיו רעקיזָאה רעד ---

 -רעגריב ןשינַאּפש םעד ןופ ןרעלעפ ,, יד ןנגעו רפס ַא ןביידש טימ ןיוש

 ..!ץ5 רעד ,טינ אמתסמ רע טָאה טעברַא ערעדנַא ןייק ,"גירק

 ןוא םנעוו יד ןיא ףיט טרעיומעגנייא ןעוועג קנעב יד ןענייז ןביוא
 -ייז ,ןרָאוװעג ןפַאשעג םֹורַא ױזַא ןענייז טָאװ ,"ןטסענ , עמיטניא יד ןיא

  ךעלדיימ עטברַאפעג ןוא ,טשוקעג ךיז ןבָאה ןוא ךעלרָאּפ ןסעזעג ןענ

 ייז ןבָאה סָאװ ,רענעמ טימ טסגנַארעג ךךיז ןוא לוק ןפיוא טכאלעג ןבָאה

 ןוא ןעלקניוו עֶלַא ןיא טקעמשעגמורא טָאה עקשֶאי .ינק יד ףיוא טּפעלשעג
 : ןרעיודַאב טימ ןָאטעג נָאז א

 ! ןיירַא רעסַאװ ןיא יוװ זיא ןהָאזלשיפ ןָאד ---
 ? ןעמָאנ ןימ אזַא טימ "ןָאד א רַאפ סָאד זיא סָאוװ ---

 טסילאנרושז א רענייא םיא טָאה סָאד !לניופ ץנעי זיא'ס ,הֶא --
 רע זיא ןטסילאנרושז יד טימ ...לטיט ןלעבָאנ ןקיזָאד ןטימ טניורקעג

 רענייק סָאװ ,תועידי ןופ לַאוװק ַא ייז רַאפ זיא רע םירָאװ ,ןדנובעגסיוא
 טנָארפ ןייק ןעזעגנָא טינ ךָאנ טָאה רע שטָאכ ,ןּפעשוצסיױא חוכב טינ זיא

 ריר ןוא דעדלעפ-טכַאלש עֶלַא ןעלשמּפָא ריד רע טעװ ,ןגיוא יד רַאפ

 יע



 -ַאלַאמ זיא -- ?ַאנַאלַאמ טסליוו :ןפמַאק עלַא ןגעוו סעיצַאמרַאפניא ןבעג
 רע טעװ סעקוװעשטיּפ עלַא טימ !לעורעט זיא -- ?לעוֶהעט טסליוו ,ַאג

 ... ןבײרשַאב ריד ייז

 ? רענייא ַאזַא טבעל סָאװ ןופ ןוא ---

 רע ואוו ,ץַאלַאּפ ַא ןיאי רע טניואוו סנטשרע !םיא רַאפ ךיז הנאד ---

 ֿפסיב רָאּפש ַא רע טָאה וצרעד ןוא ,םיתרשמ קיצכעז ןופ טנידַאב טרעוו

 -נַארפ, רעד סלַא רָאפ ךיז רע טלעטש טייצ וצ טייצ ןופ :תונויח ערעדנַא

 ,לוש רענָאלעצרַאב ןיא "שידק , ןגָאז טייג רע ,"לוסנָאק-עציוװ רעשיזיוצ
 ... ךיוא ךָאד רע זיא דילַאוװניא-סגירק ַא ץוא ,ונ

 ? ץַאלַאּפ א רַאפ סָאװ ?ץַאלַאּפ ַא --

 !ךעלכיב-חשעמ יד ןיא יװ -- ןטָאבעג טָאה טָאג יוװ ץַאלַאּפ ַא --

 קיצכעז .בוט ?כ ןֹוא ,שיפ ענעדלָאנ טימ ןוא ךעלכייט טימ ,ןטרָאג ַא טימ

 עטלַא ןַא טניואוועג טרָאד טָאה ןטייצרַאפ .ןַארַאפ טרָאד ןענייז רענידַאב
 ץַאלַאּפ רעד ןוא ןפאלטנא יז זיא ;עיניפַארנ ַא ,עטצירּפ ַא סעּפע ,הפשכמ
 יז ןהָאזלשיפ ןאד טָאה .רקפה ףיוא ןבילבעג ןענייז םיתרשמ יד טימ

 סָאװ ,סעקאטַא-ןוורענ ןופ רע טדייל לעיציפָא םירָאװ :ןבעל םייב טנשריעג

 רע ןוא .ןעגנורידראבמָאב יד תעב ןעגנורעטישרעד יד טניז םיא ןלַאפַאב

 | ..טפול רעשירפ ףיוא ןבעל טנידַאבמוא ןזומ

 -עג זיא רעכלעוו ,"ןָאד , םעד טּפַאטרעד ייז ןבָאה טנװַא ןיא טעּפש
 עיטרַאּפ ַא ןיא טפיטרַאפ ,רַאב ןופ לשיט ןקיטייז א ייב אתורבחב ןסעז

 | ,ןטרָאק

 שאי םיא טָאה -- ?ךָאװ עצנַאג ַא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ וטסיב ואוו --

 .עציילּפ רעד רעביא לַאמכ ַא טימ ןעוועג דבכמ עק

 יד ,ךָאד טסייוו וד ,ןענילעס טימ ּפָאק ַא טיירדחַאפ ךיז בָאה'כ ---
 געט ייווצ ריא טימ טּפעלשעגמורא ךיז .ָאקָארַאמ ןופ עקנזױצנַארּפ-בלַאה
 | ! ןייטש יו טלַאק ,טינרָאג --- ףוס םוצ ןוא

 יז !טינ רימ טלעפעג ?דיימ סָאד זא ,טגָאזעג ךיילג ריד בָאה'כ --
 -עג רעטסילפ ַא ןוא עמיטש יד ןזָאלענּפָארַא עקשָאי טָאה -- ...,רעכיז זיא

 / ...טײל-אעּפעג יד ןופ עקטנעגַא ןַא -- סיד'תודוס ןָאט
 --- ןהָאזלשיפ ןָאד טריטסעטָארּפ טָאה -- ?ואעּפעג ַא רַאפ סָאװ ---

 | - !שיבסעל רָאג זיא יז

 ? ייצילַאּפ ןימ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ---
 טָאה סָאװ ,השיא ןַא ןָא ןעמ טפור שיבסעל !ײצילַאּפ ןייק טשינ ---

 :ַאיּפ רעקניל רעד ןיא טינ וליפַא ריא טניק דכז א .םישנ טימ רָאנ ןָאט וצ
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 עכלעזא ןאראפ ןענייז סע זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ לָאמנייק ךיז טלָאװ'כ ,..עט
 טכַארבענּפָארַא ךימ טָאה רעטשרעביוא רעד זיב ,טלעוו רעד ףיוא םיאורב

 יד ןופ זיא יז זא ,טניימעג ךיוא ךיא .בָאה ביֹוהנֶא ןופ .ַאנָאלעצרַאב ןייק
 ןייד לפיוו טייהרעטנוזעג קעמש :טכַארטענ רימ ךיא בָאה ,"סרעקעמש ,

 ןיא טלאצעג ריא בָאה'כ !ןייז רימ וטסלָאז שטנעמ ַא יבַא ,טסולג ץרַאה
 ןוא .ןעלכיק ןוא ןעשטנאינ טזָאלעג ךיז טָאה ,אברדַא ,יז ןוא ַאמעניס

 טרעכיזרַאפ ןוא רעריא רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא ךימ טפערט ןטכענ טשרע

 ,םע טסייה ,ןאמ א זַא ,טעברַא ענעפרָאוװעגסױרַא ןַא ןיא'ס ןזא ,רימ

 . םנױזַא לָאז ריס עדַאדנ ןוא ...יינש רעקירָאיַארַאפ רעד יװ ןָא ריא טיינ

 ! ןריסַאּפ

 -לשיפ-ןָאד םעד טכַארטַאב השעמ תעשב ןוא טרעהענוצ טָאה ןַאמייר

 -טוג א ןוא ל'מינּפ שרעדניק סָאװטע ,וויאַאנ ַא טאהעג טָאה רע .ןהָאז

 -ַאלפעג טכייל טָאה ּפָאק ןטציּפשרַאפ ןייז םיוגנעל .קילב ןעיולב ןקיטומ
 עקניניילק ייב סיוא ןעמַאק סעמַאמ יוװ אזַא ,קָאל רעטלזיירקעג ַא טרעט
 ןיא יצ ןענַאקרעד טנעקעג טינ ןעמ טָאה ?כיימש ןדלימ  ןייז ןיא ,רעדניק
 לקער ןייז ןופ ץַאל ןפיוא .סקופ רערטיכ א רָאנ רעדָא ךמל א ,םת ַא רע

 -ַאּפש רעד ןופ ?דנעפ-רילאק-יירד א :תוניכשב טעליּפשענוצ ןעוועג ןענייז

 ןַא טימ קישטנאלאדעמ א ןוא רעמַאה א טימ פרעס א ,קילבוּפער רעשינ

 ןייא טימ ןעועג אצוי רע זיא םורַא ױזַא ,דליב-יטורוד ןטמַארעגנייא
 ,ןעײטרַאּפ עֶלַא ראפ פַאלק

 | ? ץַאלַאּפ ןיא סעּפע ןעמ טרעה סָאװ ןֹוא ---

 -ויר ףיוא קילב ןקידנשרָאפ ,ןקיטייז ַא ןפרָאוװעג טָאה ןהָאזלשיפ-ןָאד

 זא ,גיוא ןטכער ןופ ?טניּפ ַא טימ טרעכיזרַאפ םיא טָאה עקשָאי .ןענַאמ

 : ןביוהעגנָא רע טָאה ןַאד .ן'רבד געמ רע

 עס זַא ,טילבעצ ךיז ןבָאה ןזיור יד .!טלעוו יד יוװ טוג זיא'ס ---

 ןעילַא יד ;ךעלענייפ ןעגניז רעמייב יד ףיוא .תושפנ היחמ ַא טקעמש
 יד ןוא טעשזדנַאלברַאפ לָאמנייא טרָאד בָאה'כ זא ,גנַאל ױזַא ןענייז
 -ןָאפ יד רקיע רעד ןוא ,ןכוז ךימ ןפָאלעגמורא ןענייז ןעײקַאל עקיאורמוא
 תמא םעד ...ןוז רעד ןיא ןבראפ ײלרעלַא ןנירק ןוא ןצירּפש סָאװ ,ןענַאט

 -ןָאפ א רעטנוא ןכירקרעטנורַא געט עסייה ןיא רימ ךיז טליוו ,טגָאזעג
 ןייז ךיז טניול סע ,רוציקב ...טינ רעבָא טסַאּפ סע .שוד ַא ןכַאמ ןוא ןַאט

 ..עטצירפ ַא תוחּפה ?כ7 רעדָא ,ץירּפ ַא

 -ַאּפ ןופ עטכישעג יד טרעהעג לָאמ טנזיוט ןיוש טָאה עקשַאי םגח
 ,ןעוועג קיטנַאה זיא'ס ןוא ,טלביימשעג ןגיוא ןוא ןּפיל ענייז ןבָאה ,ץיַאל
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 ןָאטעג יִצ ַא םיא טָאה ןאמייר .תוישעמ סמענעי ןופ תחנ טּפעש רע ןַא
 | | ; ?ברַא ןרַאפ

 ? ןצַאלַאּפ ןופ רענגעק ַאזַא ךָאד טסיב ?ריד ֹוצ סע טמוק ייוו --

 -ייא ַאזַא -- טכאלעגסיוא םיא עקשֶאי טָאה+- !ראנ ַא טסיב --
 םֵאו ,האנה רימ טוט'ס ןוא !ןרעוו טינ טַארקָארויב ןייק ריד טעװ רענ

 ...ןבעל לקיטש ַא לָאמַא ךיוא טכַאמ טָארב שַאנ א
 -- ?ןָאד רעד טנָאלקַאב ךיז טָאה -- ורוצ טינ ךימ ןזָאל ייז ---

 .טעב ןיא סעמַאשזדיּפ עטסערּפעגסיוא ,עשירפ ךיא ןיפעג טכַאנ עדעי

 .ןַארַאפ טרָאד זיא'ס סעמַאשזדיּפ ?סיב ַארַא'ס ןקוקנָא טפרַאדַאב ט'ריא
 ךיד טנָארט ףַארנ א םירָאװ ,וניתובא תובא ערעייז ןופ ןבילבעגנ יאדווַא

 ןייא ןָא יז טוט רע :סעטַאל ןגייל ףרַאד ןעמ זיב עמַאשזדיּפ ןייק טינ

 טגנערב ירפרעדניא ןדעי טנייה ...עיינ א טמענ ןוא לָאמ ייווצ רעדָא לָאמ

 -ךָאב יד םירָאוװ ,סיפ יד ןשַאו וצ ףיוא רעסַאוו םירַאוו ןיירַא רימ ןעמ

 -סיוא זומ ךיא ןוא .טייצ ערעגננעל ַא טניז טינ ךָאד ןעמ טצייה ןרעמיצ
 יד גָאט ןדעי שַאװ ןוא גנַאג ַא רימ נלָאפ .,הבינגב רעסַאו סָאד ןסי

 | 'ו ...! סיפ

 ַא וצ טיירדענסיוא ךיז רע טָאה ,ןדער ןופ ןרָאװעג דימ זיא רע ןעוו

 ,לשיט ןבלעז םייב קידננייוש ןסעזעג טייצ עצנַאג יד זיא רעכלעוו ,ןכש

 :שיװַאלס ףיוא ןָאטענ גָאז ַא ןוא

 ! סָאריּפַאּפ א גנַאלרעד טציא ,ָארָאט-לע ,ונ ---

 ןעוועג זיא ,ָארָאט-לע ןפורעג ָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןַאמ רעקיזָאד רעד |

 ןקַאנ ןטסעפ א ןוא םינּפ ןּפמעט ַא טימ גנוי רעקיצײלּפטיײרב רעכיוה ַא

 טרָאֹו ןייק טכארבענסױרַא טינ טייצ עצנַאנ יד טָאה רע .סקָא ןַא ןֹופ

 -רַאפ ןייז ןיא ןָאטעג קוצ ןייק טינ טָאה לקסומ ןייא ןייק ןוא ליומ ןופ

 : | ן .טביזעג ןטרַאטש
 עקורמ ַא רע טָאה -- !ךעלקעּפ ענעביוהעגנָא ןייק טינ בָאה'כ ---

 7 /  ,ןָאטעג
 יד קידוצ .םעלקראפ ןוא ןסָאריּפַאּפ עכעלטע סױרַא ּפעלש ָאט ---

 .עקשַאי ט'הצעיענ טָאה --- !ךעלקעּפ

 רעד טשימעגניירַא ךיז טָאה -- השעמ יד עקַאט ךָאד זיא סָאד ---
 -ַאּפ יירד וצ ?קעּפ ןדעי ןופ טּפעלשעגסױרַא ןיוש טָאה רעוסָאװ ---"ןָאד,
 ! דלאוונ ַא ןכַאמ טעוו םלוע רעד ...ןסָאריּפ

 ַא ןעמוקַאב טציא טָאה םינּפ ןייז .ןָאטעג ?כיימש א טָאה ָארָאט-לע
 ,דרעפ ןקידנכַאל ַא ןופ קורדסיוא ןטאװעשירַאנ-שימָאק
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 .ןעקשָאי וצ ןָאטעג קנואוו ַא ןַאמייר טָאה -- ?רע זיא רעוו ---

 ! ןושלב-ןיבמ טינ זיא רע ,לוק ןפיוא ןדייר טסנעק ---

 ? רע טמַאטש ןענַאװ ןופ ---

 -- 'ןָאד, רעד טשימעגניירַא ךיז טָאה --- טלעוו רעד רָאנ ןופ ---|

 טָאה טָאטש עקיזָאד יד םירָאװ .רימ ךיז טכַאד ,טסעירט ןופ טסייח'ס

 -ַאב ןיא סָאװ ,עירעּפמיא רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד וצ טרעהעג לָאמַא

 -ַאטיא וצ רעבירַא יז זיא רעטעּפש ;רעקלעפ םינינמ רָאּפ ַא ןופ ןענַאטש

 "ומה לכ טײרדעגמורַא טרָאד ךיז ןבָאה טייצ רעצנַאג רעד ראפ ןוא ;עיל

 טציא .ןַאקלַאב ןצנַאג ןוא עינעמור ,עינַאבלַא ,עיברעס ןופ טייל םינ

 | ?טמַאטש רע ןענַאװ ןופ ןיוש וטסייוו

 דאוועג עלייוו .א םינּפ סָארָאט-לע ןיא ,ןעמענ עטנַאקַאב קידנרעהרעד

 רעכעלנייוועג ןייז ןיא ןלאפעגניירַא רעדיוו סע זיא ןַאד ,םַאזקרעמפיוא ןר

 ןעג'שרד יוזא טעװ "ןָאד , רעד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה עקשאי ,עינרַאטעל

 ,רוציקב טלייצרעד ןוא ,טרָאװ .ַא ןעמונעג רע טָאה ,טכַאנ עצנַאג ַא

 ןטימ ןיא ,ַאנָאלעצרַאב ןייק ןרָאװעג לנלונמ זיא ןַאמ-הרבח רענעי ױזַא יו

 | * :גירק-רעגריב ןופ ןערב

 ןופ רעסקָאב רעקידנרעדנַאװ ַא ןעוועג ןבָאה רע לָאז עיסרעוו ןייא טיול

 רעד ןוא ,ןלָארטסַאג ףיוא ַאנַאלעצרַאב ןייס ןעמוקענ זיא רע ןוא ךַאפ

 רע טָאה עיסרעוו רעטייווצ ַא טיול .טּפַאכרַאפ ָאד םיא טָאה גירק-רעגריב

 א ןעװעג זיא רע יוװ ױזַא .רעלדנעהנעיורפ ייב "ןתח ,, סלַא טנידעג רָאנ

 ןוא ןימ םענייש םייב ןעוועג ןח אשונ קרַאטש רע טָאה ,רענייב טימ גנוי

 "מוא ןַא טהיסַאּפ טָאה טָא רעבָא .תומילשב עיסימ ןייז טריפעגכרוד שָאה

 -ַאזוצ ןבילבעג ןקעטש רע זיא דנַאטשפיוא ןופ געט עטשרע יד ןיא :קילנ

 ,טרָאּפ רענַאלעצרַאב ןיא "הרוחס, עיִטרַאּפ רענשזַאוװ ַא טימ ןעמ

 . ןפיוא יו עיצולַאוװער רעד ןיא טליפענ ךיז רע טָאה ױזַא יצ ױזַא

 ,ןעוועג טינ לָאמנייק יאדווא רע זיא'רענדעד רעסיורג ןייק .והותה םלוע

 דמַאז ךעלקעז יד ,ןטנערַאּפסנַארט עטיור יד ,ןפמַאק-ןדַאקירַאב יד רעבָא

 -עצ ױזַא םיא ןבָאה סעיסוקסיד עשיטילָאּפ עקידדדסכ יד ןוא ןריט יד ייב

 "עג ןעמונענּפָא ןצנַאגניא םיא זיא ןֹוש5 ןייז זַא ,טרעדורעצ ןוא טלמוט

 טָאה .ןסָאריּפַאּפ טלעפעגסיוא ןבָאה סע סָאװ ,ןעשעג זיא סנ ןייא ,ןרָאװ

 סָאװ ,"קיירטס יקַאל , רענַאקירעמַא טימ ןעלגומש ןָאטעג םענ ַא ךיז רע
 -ענייא ןַא טַאהעג ךָאנ רע טָאה וצרעד .גָאט וצ גָאט ןופ ןניטשענ ןענייז

 ןרַאפ קיטש יירד טּפעלשענּפָארַא רע טָאה ?קעּפ .ןדעי ןופ ;םעטסיפ םענ
 ןבָאה ,טּפַאכעג רעמעּפש ךיז ןבָאה סָאװ ,םינוק יד ןוא .ךיורבעג םענעגייא
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 ןפיוק רַאפ ףָארטש א טמוקעג ייז טָאה'ס לייוו ,ן'רסמ טנעקעג טינ םיא
 ךעלדיימ ןעוועג ןטנעילק-טּפיוה ענייז ןענייז םעד רעסיוא .עדנַאבַארטנַאק
 ןעמונעג טינ םיאטח עכלעזַא םיא ןבָאה סָאװ ,לַאטרַאוװק ןשיזעניכ ןופ
 ףתוש ןוא רעדורב ןטוג א סְלַא ,טרעקרַאֿפ אברדַא .טוגמוַא רַאפ ליפוצ
 ןצ טיוצ וצ טייצ ןופ ןדאלעגנייא וליפַא םיא ייז ןבָאה ,פרוג ןבלעז םוצ
 ייב ייז ןלעוו טלעג ןייק זַא ,םיֹורָאפ ןופ ןעוועג עידומ ןוא םייהַא ךיז
 -ַאנ עקיזָאד יד ןופ ןטלַאהעג טינ טָאה :ָארָאט-לע רעבָא .ןעמענ טינ םיא
 .ןטייקשיר

 -לעזענ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןייז ןח אשונ טלָאװעג טָאה ןַאמייר
 ,יורטוצמוא ןסיוועג ַא םיא וצ ןזיװעגסױרַא ץלַא ךָאנ טָאה סָאװ ,טפַאש
 טלייטעג ןוא ?סיקַאל , לקעּפ ןצנַאג ַא רַאפ טלָאְצַאב רעבירעד טָאה רע
 -עקעמש-ךעלסיז םעד ןגיוצרַאֿפ טָאה םלוע רעד .לשיט םורַא הרבח יד
 זיא ןעמעלַא ןופ רעמ רעבָא ,ןדירפוצ קראטש ןעוועג זיא ןוא ךיור ןקיד
 סָאד .עטיווס סנהָאזלשיפ ןָאד ןופ רענטרַאּפ רעטירד רעד טרירעג ןעוועג
 סָאוװ ,שירעטילימ-בלַאה ןָאטעגנָא ,זיוצנַארפ רעקירעולטימ ַא ןעוועג זיא
 רעבירעד טָאה רע .סעומש ןצנַאג ןופ טרָאװ ןייק ןענַאטשרַאפ טינ טָאה
 פז ןרעגנעל ןדעי ךָאנ טָאה ןוא ?שעלפ ַא ןופ ןגיוצעג טייצ עצנַאג יד
 ןופ טזָאלעגסױרַא טינ טָאה רע יסָאװ ,ילכ יד טביל ןגעקטנַא ןביוהעגפיוא
 טרָאד זיא'ס לפיוו ,קילב ןקידנשרָאפ ַא טימ ןטסָאמעג ןוא ,טנַאה רעד
 א טלעטשַאב רע טָאה טייקטרירעג רעקידנפולינב ןייז ןיא ,ןבילברַאֿפ
 . -עגפיוא קרַאטש ןעוועג זיא ?ןָאד , רעד .עקידנזעוװונָא עלַא רַאפ קנורט
 | ,טנייל

 ןעוו ,טגערפעג ןַאמייר םיא טָאה -- ?עינַאּפש ןייק וטפמוק יו ---
 .ךעלזעלנ יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ייב ןטלאהעג ןיוש טָאה ןעמ

 ןענייז עלא יװ ױזַא --- טרעדנואוועג ךיז רענעי טָאה --- ?יוװ ---
 ןלַאפ וצ טנכערעג ןליפַא ךיא בָאה הליחתכל .ןרָאפעגטימ ךיא ןיב ,ןרָאפעג
 -ענ הטרח ךיא בָאה רעטעּפש רָאנ ,רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא דלעה ַא יו
 -ענ וליפַא ךימ טָאה ןעמ .טַאהעג הטרח ךיא בָאח ,ןרישרַאמ ןטורקער יד טנרעלעג טָאה ןעמ ואוו טרָאד ,סָארעניפ ןיא ץינערג ןפיוא ןיוש .ןגָארק
 ךיא סָאװ טימ טינ סייוו'כ ,ראסימָאקדטילָאּפ ַא רַאפ ןכַאמ טרָאד טלאװ
 בָאה ךיא ?ייוו רשפא  :ןגיוא ערעיײז ןיא ןעמונעגסיוא קרַאטש ױזַא בָאה
 -עד רימ בָאהיכ לייוו רשפא ןוא פפעלכַאק א יװ טיירדעג םוטעמוא ךיז
 ךימ ךיא בָאה -- ןוי ַא אי ןיֹוׁש זַא !?עצנַאװ א טזָאלרַאפ טַאהעג טלָאמ
 טימ וי רע'תמא ןַא יו ןעזסיוא עקַאט ןיוש רימאל אט -- טכַארטעג
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 ןדעי ןעמ טָאה ןטייצ ענעי ןיא ןוא ...!קאשט ןצנַאנ ןטימ ןוא עצנָאוו ַא

 ַא רַאֿפ טכַאמעג ,םינּפ תרדה ?קיטש א טאהענ רָאנ טָאה סָאוװ ,םענייא

 ַא טבעלעגּפָא :תובוט ?חומ טגָאזעג רעבָא יז ךיִא בָאה ..." ןשיטילָאּפ

 ּפָאק םעד גיילראפ ןוא ייֵג ָאד ןוא םדו רשב רעטושּפ ַא יו ןבעל ץנַאג

 עצנאג יד רע ליוװ ,רעגניפ ַא ריזח א טסיג וד זַא םירָאװ !ןַאטיּפַאק א יוװ

 ...ללַארענעג ַא רַאפ רָאנ םעדכָאנ ךימ ןכַאמ ייז זַא ,ךיא וט סָאװ :טנַאה

 ?םיבַא ןרעוו וצ טדַאשעג טינ טלָאװ עס זא ,ןעוועג בשימ ךיז ךיא בָאה

 | ... קָנֲאֹרק

 ןיוש טָאה רע סָאװ ,טלייצרעד רע טָאה ןייוו ןופ ןסַאלעג קידנּפוז

 : טבַאמענכרודַא ץלַא ָאד

 -רעדנוה ,ןעיינעריּפ יד ייב ,סַארעגיפ ?טעטשדץינערג ןיא ,טרָאד ---

 -רידרַאבמַאב ןייק ןעוועג טינ ןענייז ,טנָארפ ןופ טייוו רעטעמָאליק רעט

 ןעגנַאגעגמורַא ןענייז רעטסעווש-ןקנארק יד .עטעדנואוודאפ ןייק ןוא עט

 טימ טעקצַאצעגמורַא רעבירעד ךיז ןבָאה ייז ןוא טעברַא ךָאטש ַא ןָא |

 ךימ ןעמ טָאה טכַאנ ַא לָאמ יירד .האיצמ רערעייט ַא סעּפע טימ יוו ,רימ

 רעטסעווש ענרושזיד יד ;טעב םוצ ךלימ עסייה טגנַאלרעד ןוא טקעוװעג

 -סיוא לָאזכ ,ןבעגעג גנוטכַא טָאה ןוא רימ ןופ ןטָארטעגּפָא טינ זיא

 ,ענייא .ןּפָארט ןייא ןייק ןזָאלרעביא טינ ,הלילח ,ןוא ןצנַאנניא ןעקנירט

 ךימ ,טעברַא רעד ןופ ןײגקעװַא ןרַאפ ,גָאטרַאפ ןדעי טָאה ,עקניגנוי ַ"

 | .ןגיוא יד ןיא ןרערט עקידלרעּפ טימ טקוקעננָא גנַאל

 -ייה רעד טימ טקינײּפעג טיירב ױזַא ןוא גנַאל ױזַא ךימ {בָאה יז

 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט יד טימ ןוא טכַאנ ןטימניא ןקעו ןטימ ,ךלימ רעס

 ךיא ןיב לָאמנייא ןוא ןרָאװעג סואמ ןוא סואימ רימ זיא ןבעל סָאד זיב

 ָאד .ַאנַאלעצרַאב ןייק חרביו ַא טכַאמענ באה ןוא ןעניגַאב ןענַאטשענפיױוא

 ןוא ןלָאטיּפש ןָא :טנַאה רענעגייא רעד ףיוא דילָאװניא ןַא ןיוש ךיא ןיב

 ןעוועג ןיב ךיא זַא ,טסייוו טֿפעוװ עצנַאג יד ןוא .רעטסעווש-ןקנַארק ןָא

 ַא ןופ ןרָאװעג לצינ סנ יּפ לע רָאנ ןיב ןוא ןטסישַאפ יד ייב ןעגנַאפעג

 : ' ...םיוט ןרעכיז

 "עג ןַאמייר זיא --- ?ץַאלַאּפ םעד ןעמוקַאב וטסָאה ןעמעוו ייב ןוא --

 ? ןטסיכרַאנַא יד ייב --- ןסיוו וצ קירעגיינ ןעוו

 זיא רע --- עקשָאי טריטסעטָארּפ טָאה -- ?ןטסיכרַאנַא אראפ סָאוו ---

 | ! ןטסינומָאק יד ייב עקלעמש רעצנַאג ַא סעּפע ךָאד

 :ןנָאז ֹוצ ױזַא טרעלקרעד ייז זוא הרשּפ ַא טכַאמענ טָאה "ןָאד , רעד
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 -ייוו סָאװ םירָאוװ ,ןטסיכרַאנַא יד ןופ רעגנעהנַא ןַא רע זיא ךות ןיא
 -ַאלעצרַאב ןיא רעבָא ,ןבעל ַא ןכַאמ וצ רעטכייל ץלַא ,גנונעדרָא רעקינ
 דנַאטשפיוא ןרַאפ :עיצַאוטיס עלעיצעּפס ץנַאנ א ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ַאנ
 ַא רַאפ סָאװ זיא ,ןטסיכרַאנַא ןעוועג רעטעברַא עלַא טעמכ ָאד ןענייז
 ,ןטסינומָאק יד ?ןעוועג ייז ייב ןיוש רע טלָאװ ,טנָאזעג סנייטשימ ,ןסחי
 יוזא ןוא ,ןַאמ טנזיוט עּפַאנק א טלייצעג םיוק רעירפ ָאד ןבָאה ,ריא טעז
 פענש רעייז ,סעירָאעט עלַא טול ,זומ ײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ַא יו
 טימ טימַאב ךיז ייז ןבָאה ,עיצַאוטיס רערענָאיצולַאװער ַא תעב ןסקַאוו
 טימ ןשטנעמ טרפב ןוא יידיא רעייז רַאפ תומשנ ןעגנַאפ-וצ ןעלטימ עלַא
 -ַאממיס א רערעייז ןרָאװעג רעבירעד זיא רע .ןטייהנעגנַאנרַאפ עשיַארעה
 :שיאיײטרַאּפמוא ןבילבעג רע זיא גנוריפ רעצנַאג ןייז ןיא רעבָא .רעקיס
 | ...ןעמעלַא ייב םויה דע ךָאנ רע טמענ טלעג טפייה'ס

 םירָאװ ;ןיפולינב ?סיבַא ןרָאװעג "ןָאד , רעזדנוא זיא וניבל יניב
 וצ טכוזרַאפ טָאה ןוא ןעוועג העוט רדסכ ךיז רע טָאה יוזא קידנדער
 ןיֹוש טָאה ָארָאט-לע ,סעקשֶאי ןופ ךיוא ןוא זָאלג סנַאמייר ןופ ךעלסיב
 טקוקעג רעטערומכעגנָא ןַא ןֹוא עקינייז סָאד טקידנערַאפ טַאהעֶג גנַאל
 ןטלאהעג ףָאלש ןיא ןליפַא טָאה זיוצנַארפ רעד ןוא ,קעד ןקידייל ןפיוא
 וצ ךיז טָאה רעדמערפ ןייק זַא ױזַא ,עינָאלד רעד ןיא טסעפ זָאלג ןייז
 ?ןָאד , םעד .טגערפעגסיוא לייוורעד טָאה ןַאמייר .ןרירוצ סנעקעג טינ ריא
 .ַאנָאלעצרַאב ןיא תונזח ןייז ןגעוו רקיערעד ןוא תונויח ערעדנַא ענייז ןגעוו

 ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רענעי טָאה -- ?ןוח ַא ןייז לָאז ןעד רעוו ---
 -ענ-קניל ַא ןייז ןזח רעד ךיוא ףרַאד עכָאּפע רערענָאיצולָאװער ַא ןיא --
 ! רענָאיצילימ רעטמיטש

 ? ַאנָאלעצרַאב ןיא לוש ַא ןעד ןַארַאֿפ ---
 ...ןלייצרעד ריד רע טעװ ןעקשאי ייב ךיז גערפ !ןַארַאפ זיא יאדווא ---

 ַא ןפרַאוו לי רע ,שרעדנא טינ זַא ,עקשֶאי ,ןסעגעגנייא ךיט טָאה רע
 | : שרדמה-תיב רענַאלעצרַאב םעד ףיוא עבמָאב

 -ביק עלַא ןעמ טָאה יאמלה --- ט'הנעטעג רע טָאה -- ?יפָאוו --
 רעשידיי רעד ןביילב לָאז סעּפע סָאװ זיא ,ןסָאלשעג ןוא טרעטשעצ סעכ
 ? "ןינמ,

 : ןטלַאהעגּפָא תורצ טימ םיוק םיא ךיא בָאה !
 סָאװ -- טדערעגניירַא םיא ןיא ךיא בָאה --- !ןיורק עלעקשִאי ---

 טימ ןָאט וצ דיד בָאה וד ?ןטפעשענ סטָאג ןיא ןשימ וצ ךיז וד טסָאה
 רע ,השקשינ !ורוצ זָאל םלוע לש ונוביר םעד ןזוא ןעושזרוּב ןוא םיצירּפ
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 קידנעטש עינַאּפש ןיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ םירָאװ :;טוט רע .סָאװ .טסייוו

 סעכריק יד ןוא םירפס עקילייה ןוא םישרדמ-יתב .;תורות-רפס טנערבעג

 ? יירפ ןוא קנַארפ ןענַאטשעג ךיז ןענייז

 /- 4 ןפָא ןבילבעג "ןינמ, רעד עקַאט זיא ױזַא יו ---

 ץיגרע ןבילקעגנירַא ךיז טָאה טָאג רעשידיי רעד :טושּפ ץנַאג ---- = -

 םיסרוקיּפַא יד ןופ רענייק ןוא ,ףיוה ןטשרעטניה ַא ןיא ,ל'רדח גנע ןַא ןיא

 רעד ןיא ךיז טניפעג רענייא ַאזַא זא ,ןסיוטשעגנָא טינ ןליפַא ךיז טָאה |

 -מַאר עטסנעש יד ףיואפ! ?קרַאפ ךיז טָאה טָאנ רע ײז ןוא ,חנידמ
 טָאה םלוכ לעו םירָאװ ...טיילעמירָא יד ןופ ןניוא יד ןסירעג ןוא סעלב

 .סרעלעדןייוו ןוא ,דגַאי רַא .תויח טימ דעדלעוו ןוא רעדלעפ טאהעג רע
 רעד זיא ױזַא ,רוציקב .,.טַאהעג רע טָאה טנעצָאדּפ ףיוא טלעג וליפא ןוא

 גָאז ךיא ןוא ךָאוװ ַא לָאמנייא ןטרָאד טנוװַאד ןעמ ןוא ןבילברַאפ "ןינמ,

 םתס לָאמַא ןוא ןדייז ַא ךאנ לָאמַא ,ןעבָאב ַא ךָאנ לָאמַא "שידק , טראד

 ןוא ,ןַארַאפ ךיוא זיא ןַארָאטסער רעשידִיי ַא ןוא ..,שידק ןנבר ַא ױזַא
 -ניא וליפַא טנלָאשט טרָאד טסע ןעמ ןוא.שיפ עטליפעג טרָאד טנירק ןעמ
 ןוא תועובש סיוא ט"ַאפ גָאטכַארעביא םשה הצדי םא ןוא ...ךָאו ןטימ
 -מיארונ-םימי יד ךָאנ קנעדעג ךיא םירָאװ ,דומע ןרַאפ ןענווַאד לעוו ךיא
 -לעב א ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןזח ןקידלטעטש רעזדנוא ןופ םינונינ עקיד

 יו | ' .. תושפנ תונכס הניגנ

 זיא איבנ ןייק רעבָא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ןעוועג זיא ןהָאזלשיפ ןָאד | 

 ךשמ ןיא זַא ,ןעזסיורָאפ טנעקעג טינ טָאה רע ןוא ,ןעוועג טינ טרָאפ רע
 ףיוא ןפמַאק עשיטַאמַארד ןליּפשּפָא ךיז ןלעוו ךָאוו רעקידנעמוק רעד ןופ

 -ָאקינ ןֹוא ךיור ,ןייוװ ןופ רערעווש ַא ,ּפָאק ןייז .ןסַאנ רענָאלעצרַאב יד
 סע ןוא לשיט ןופ ?קעדי-רָאמרַאמ ןטלטניּפעג ןפיוא ןלַאפענּפָארַא זיא ,ןיט

 -בערק ןוא רעטרעוו ,םינוגינ ענעסירעגּפָא םיא ןיא ןָאטעג שימ ַא ךיז ןבָאה !
 -נול רעד ףיוא ,ָאקיטַאמָאטױא-רַאב ןיא זַא ,ןעשעג סע זיא ױזַא ןוא .ןצ

 .עשיטילָאּפ ,עסייה ןשיווצ ,"ןעמולב יד ןופ אלבמאר , רעד ןופ טייז רעק
 -ָאה ,גירק-רעגריב ןופ ןערב ןטימניא ,ךעלרָאּפ עקידנשוק ךיז ןוא םיחוכיו
 | :ןצפיז ןוא ןצכערק עכעלשידיי רָאנ ןרעה טזָאלעג ךיז ןב

 "= --= יואיַאי -- יוא'ַאי -- רואיאי
 : יירשעגסיוא ןלַאפמואירט ןטימ טקידנערַאפ ךיז ןוא

 יווַוך ל מ ח,
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 ךַאל ַא שירזממ ןגיוא סעקשֶאי ןבָאה -- ?ךלמ ַא רַאפ סָאװ ---
 -ָארּפ עשיטסיכרַאנָאמ רַאֿפ ןריטסערַא דלַאב ךָאנ ךיד ט'עמ -- ןָאטעל
 | י , !עדנַאנַאּפ

 -לעוװ ,זיוצנַארפ רעד רָאנ גנאזעג ןקיזָאד םעד טָאה טּפַאכעגרעטנוא
 ּפָאק רעד ,טלמירדעג-בלַאה טָאה ןוא רוכיש ןיטולחל ןעוועג ןיוש זיא רעכ
 רעד ןיא סוכ רעטקידיילעגסיוא רעד ,סנגיובנלע ענייז ףיוא טרַאּפשעגנָא
 ןא רָאנ טימ ןוא רעטרעוו ערעדנַא רָאנ רעבָא רע טָאה ןעגנוזעג .טנַאה
 | 2 א :טּפַאשקנעב רעדנַא!

 סענילַאמ יד טא סעקװַאקסורט יד רעה |
 טפוזעג טָאהימ סָאװ ,ןײװ רעטוג רעד ןוא

 | דעלדיימ עטיּפרָאד עגײש יד טא

 ..ןעז טיִג רעמ לָאמגײס טיעמ סָאװ

 :ךיל סָאד טנַאקעג טָאה ןַאמייר .ףָאלש ןופ יוװ ןעֶננוזעֶג טָאה רע
 ערעייז תעב ,ןעגנוזעג סע ןָאיגעל-ןדמע-פ ןופ ןזיוצנַארפ יד ןבָאה סָאד
 ױֹזַא ןֹוא ,תוירבדמ ןוא רעדנעל עטייוו רעביא ןעגנורעדנַאװ עזָאליפוס

 ןופ דנאלמייה ןקינוז םוצ טפַאשקנעב ןוא עביל רעייז טקידדעגסיױא םורַא
 | | | ' ,ןייו ןוא עביל

 ןקידנעלמירד ןפיוא ןזיוועגנָא ןאמייר טָאה -- ?רע זיא רעוו --
 ( -ריד /  ,זוצנַארּפ

 עקשֶאי טָאה -- עדַאנירב ַא סעּפע ןופ ,טנַארּפ ןופ ןגיױצענּפָא --- |
 | : טקַאהעגרעביא םיא טָאה "ןָאד , רעד רעבָא .רוציקב טלייצרעד

 ןייא ףיוא סע טכַאמ רע ןוא עטכישעג עצנַאג ַא זיא'פ ,רָאנ עז --
 -ץל-ןדמערפ ןיא רָאי ףניפ טנידעג טָאה זיוצנַארּפ רעקיזָאד רעד ...ןסוֿפ '

 רַאפ ,עטלפייווצרַאפ ןוא עטשיוטנע רַאפ "טלקמ-ירע , ןַא זיא סָאװ ,ןָאיג
 ןטלַאהעג טָאה טייצ יד זַא .תומשנ עטרעטיברַאפ ןוא ,רעצרעה ערעווש
 ייב זיא .תילכת א ךָאנ ןקוקמורַא ךיז ןעמונעג רע טָאה ,ןרעוװ לופ םייב
 -ייר טריסנָאנַא ךיז ןבָאהיס ואוו ,גנוטייצ ןימ  ַא ןענישרעד ןָאיגעל ןיא ייז
 רעקיצפופ יד ןיא ןיוש ןענייז סָאװ תושורג ןוא ,תונמלא עשיזיוצנַארפ עכ
 יד רעטנוא געט ערעייז ןופ טשער םעד זבעלוצסיוא קשח ךָאנ ןבָאה ןוא
 -עגנָא טָאה חרוא רעזדנוא ,רוציקב .ןַאמ-הרבח ןטנוזעג ַא ןֹופ - ןעלגילפ
 ןיא טניואוועג טָאה סָאװ ,םַאדַאמ .ַאזַא רענייא וצ עלעווירב ַא ןבירש
 ןעגנַאגעג ןענייז ווירב-עביל ןוא טרעפטנעעג ךיילג םיא טָאה יז .זירַאּפ
 ייז ןבָאה ןאד ,סעיפַארגָאטַאֿפ טקישעגוצ ךיז .ןבָאה ייז .קידוצ ןוא ןיהַא
 רעקידלזמ ַא ןיא ךודיש ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא עבָארּפ ףיוא ןפָארטעג ךיז
 | ,.. העש
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 רעזדנוא .ןדיירפ ןיא ןוא תחנ ןיא טבעלענּפָא ייז ןבָאה רָאי עכעלטע |

 ךַאּפעג ,ןעזעגוצ םיא טָאה יז :ךלימ-לגיופ ןייק טלעפענ טינ טָאה דלעה

 ישיר םוצ טגנאלרעד םיא ?מיה ןופ ?רעלעט סָאד .ןוא בוט-?כ טימ טעש
 ואוו ןעוועגסיוא זיא ,רענייב טימ טָאי א רעּבָא ךָאד רע זיא .טעב ןיא קיט

 ןטָאטנטַאה ןוא ןקרעט טימ ןגָאלשעג ךיז טָאה ןוא קע ןַא טָאה טלעוו יד

 טָאהי רע - ןוא רפעפ ןעיירפ ןיא ןָאטעג יצ ַא גנולצולּפ םיא סע טָאה --

 .ןָאיגעל ןיא ןייגקירוצ ןסָאלשַאב
 רע יו ױזַא ןוא ןינע םעד טקעמשרעד עטיתינולּפ 'ןייז רעבָא טָאה

 טָאה ,המשנ ריא ןה ןוא ףוג ריא ייס טעװעקַאמסָאּפ קרַאטש רָאנ טָאה

 זיא'ס ןעוו ,קיטימרָאפ ןדעי .ןגיוא ןביז טימ ןבענעג גנוטכַא םיא ףיוא יז

 ןיא ןיילַא טזָאלעגּפָארַא םינ םיא יז טָאה ,"ןָאינעל , ןופ ָארויב סָאד ןפָא

 ?טניה ריא טימ ןעמַאזוצ טירט ןוא טירש ףיוא טיײלגַאב םיא ןוא סַאג
 יא ןעמעלַא ייז טָאה ,ןטבילעג ןייא טינ ןעזענ ןיֹוש טָאה סָאװ ,יפיפ

 .ןטייצ ערעווש ןיא עטתיבה:לעב רעד יירט ןביֿפבענ זיא ןוא טבעלעגרעב
 ןרָאפ וצ ידכ זַא ,עצינ'הואת-לעב עטלַא יד ,טסואווענ טינ רעבָא טָאה יז

 7 .. קיטימכָאנ ךיוא ןביירשרַאפ ךיז ןעמ ןעק עינַאּפש ןייק

 ןנָאֿלשעג ךיז ןוא עינַאּפש ןייק ןעמוקענ דלעה רעזדנוא זיא ױזַא
 יד ייב םירָאװ --- שידלעה ךיז רע טָאה ןגָאלשעו ןוא .ןטנַארפ יד ףיוא

 רעד ןיא טָאה ןעמ יו ױזַא רעבָא !ָאטינ ןצנוק ןייק זיא הרבח עקיזָאד

 .חרביו טכַאמעג רע טָאה ,ןייוו קינייוו וצ ןבענעג עדיַאגירב

 ,ןייו טרָאװ סָאד ףָאלש ןיא טרעהרעד תועמשמ טָאה רענָאיגעל רעד

 -ַאטשרַאפ סע ןוא ,גנַאלק ןכעלנע ןא שיזיוצנַארפ ףיוא ךיוא טָאה סָאװ

 ןיא טנרָאװענ ןוא ןַאטעג ץענעג ַא ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רע .ןענ

 : ןושל ןייז

 טעוװ ּפָאק אר ןייוו רעטיל ןבלַאה ַא םימ !נָאט רעקיטכענ א --

 -.! ןעניוועג טינ המחלמ ןייק ריא

 וד זַא -- .עטשַאי טריפָאזָאליפ טָאה -- ?דלעה טסייה סָאוו ---

 ...ן'תיממ וצ תוחוכ עלַא טימ ךיז וטפימַאב ,דלעפ ןיא סקיב ןטימ טסייג -

 .ןגרעורעד רךיד רענעי טעוװ ,ןכעטשרעד טינ םענעי טסעוו וד זַא םירָאװ

 !טסָאה טא -- ףױרַא קיּפוּפ ןטימ וטסניל ,?יוק א טסּפַאכ וד זַא ןוא
 . ; !םזיאָארעה ןופ הרות עצנַאנ יד ריד

 --- טרָאוװ ַאי ןעמונעג ןהָאזלשיפ-ןָאד טָאה -- ךייא גָאז ךיא ןּוא ---

 לָאמַא-לָאמַא !םזיאָארעה ןקיזָאד םעד ןופ טמַאטש קילגמוא רעצנַאנ רעד זַא

 ,ןטסיװרַאפ ןֹוא ןענעגרה ,תומחלמ ןריפ זַא ,ןטלַאהעג ןשטנעמ ןבָאה
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 ננַאפ יֹוא סע ןעמ טָאה .םזיאָארעה זיא ןכַאמ .םורח ןוא ןפַאלקשרַאּפ
 קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ןרעי ךיז ןבָאה .ייז זיב ייז ןיא ט'הנעטעגניירַא
 ףרַאד ןעמ זא ,ןעמ טלַאה ,ריא טעז .,,טנייה .ןעלגרָאג יד רַאפ טּפַאכעג
 ףרַאד ,תומחלמ יד ןפַאשוצּפָא ידכ עקַאט ןוא .תומחלמ יד ןפַאשּפָא ללִכַּב
 ,רעטייוו יוזא ןוא ןענגרה ,ן'תיממ טסייה'ס ,ןרלעה ןייז לָאמַארעדיוװ ןעֶמ
 השעמ עצנאג .יד ןוא !המחלמ רעד ןגעק המחלמס :טייטש קוסּפ ןיא יו
 י - ... ביוהנָא ןופ ןָא ךיז טביוה

 -יש ויא ךעלשיט ! יד םורַא םלוע רעד ,תוצח ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס-
 סָאװ ,ןָאה א טיירקעג טָאה טנַאוו טייז רעדנַא רעד ףיוא .ןרָאוװעג רערעט
 -יתב-ילעב- ַא ןיא טעװעדַאהעג ןעגנוגנידַאב-המחלמ יד בילוצ טָאה; ןעמ
 -יומ טימ ןטלָאשעג םיא טָאה עמיטש-ןעיורפ ענעפָאלשרַאפ ַא .הריד רעש
 רענדערד רעד .טלעוו רעד רָאג ןופ רענעה עלַא טימ ןעמָאזוצ תוללק עט
 ַא ןטלַאהעג ןוא זָאלנ עקידייפ ןייז ןביוהעגפיוא ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה
 : ןושלח הזב טסָאט ןימ

 .ךייא גָאז ?ָאקיטַאמָאטיױוא רַאב ןּופ ןהָאזלשיפ ןָאד ךיא ןוא ---ה
 -ֿלָאה טעװ ןעמ זַא !ןדלעה יד ןטכַארַאפ וצ ןשטנעמ יִד ןענרעל ףרַאד ןעמ ןַא
 -ַאפ טעוװ םזיאָארעה זַא ,דלעה .ָא ןייז וצ הּפרח .רעטסערג רעד רַאפ ןט
 ,ןטצעלבש ןטצעל ןזיב ,ןשטנעמ עלַא ןוא תערצ עגנ ַא רַאְפ ןרעוו טנכער
 תומחלמ יד ןדניוושרַאפ ןלעוו ןַאד טשרע -- טגייצרעביא ןייז ןופרעד ןלעוו
 ...| ןמָא רמאנו ןדרע ףיוא ןשרעה טעװ םולש ןוא
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 סקעז לטיּפַאק

 טא) הלעמל םיוחחחו הטמל םיגוילע

 סולשַאב ןטסעפ א טימ ןענַאטשעגפיוא ןַאמייר זיא סנגרָאמוצ ףיוא
 קעווא ךייֵלג זיא רע .עטעסַאבלַא ןייק גוצ ןטסעב ןטשרע ןטימ ןרָאפוצּפָא
 -מוא ןַא ףיוא לטעצ ַא ןעמונענ ןוא טמַארטרָאּפסנַארט ןשירעטילימ ןיא

 םעד ןטיבעגמוא םיא ןעמ טָאה לַאזקָאװ חרזמ ןפיוא .ןטעליב-ןַאב ןטסיז
 זיא רע .רעגייזַא ףלע םורַא ּפֶא טייג גוצ-טנווַא רעד זַא ,טגָאזעג ןוא ןייש
 עטוג טימ ןענעגעז וצ ךיז ןזייװַאב ךָאנ טעוו רֹע סָאװ ,,ןדירֿפוצ ןעוועג
 רעד ןופ ןומה ןקישיור םעד ןשיװצ ןסַאלעג קידנריצַאּפש ןוא ,טניירפ
 ..טַײז 'רעסניל רעד ןופ רעזייה- עפַאק יד ןיא טקוקעגניירַא רע טָאה ,ַאלבמַאר

 סָאװ ,,ן'עסַאכ טימ ןעקשָאי טקרעמַאב רע טָאה ץַאלפ-ַאינולַאטַאק םייב
 ןבָאה ןוא) ,טייל-רעטילימ עדנַאב א טימ טלגנירעגמורַא ןעגנַאגעג ןענייז
 י . .טרילוקיטסעשז ןוא ט'הנעטעגנייא טנערעגּפיוא ןוא ךיוה

 | 1 עסָאכ ,יעללַא --- טגָאיעגנָא ייז רע טָאה --- !עקשאי יעְללָא --|

 טָאה לָאמ ןטשרע םוצ :רעטרעדנואורַאֿפ ַא ןבילבעג ןייטש זיא רע

 .ןשיטּפעקס-שיבנג ןופ רוּפש ַא ןא ,טסנרע ןצנַאגניא ןעזעג ןעקשָאי רע
 : .ןעלקניווןנױוא יד ןיא לכיימש

 א סָאװטע ןָאְמעג למַאטש ַא רע טָאה --- קעװַא טנייה רָאפ ךיא --
 י ר - ,רענעריולרַאפ

 -.עקשֶאי טנקספעג ץרוק טָאה --- !טינ ןעמ טרָאפ טנייח ----
 = | ? יסָאוו ---

 .טצעזאב טָאה גנורינער יד ?טריסַאּפ טאה' ס סָאװ טינ טסייוו יוד ---?

 .?ַאקינַאפעלעט, יד ןשטנעמ עריא טימ

 .ביוא עטשרעטנוא יד ןא ןטנוא עטשרעביוא יד (א)
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 - | ? טסייה סָאוװ --
 ! אפוג רעטעברַא יד טריפעגנָא טרָאד ןבָאה טציא זיב ---

 וי | | ?ונ --
 "ַאקינָאפעלעט, יד ןעמונעגוצ ןבָאה יז ...!איצומה ךַאמ ,ונדונ --

 .ץלַא ןוא ,ןקירבַאפ יד ןוא ןעײװמַארט יד ןעמענוצ ייז ןלעוװ ןגרָאמ ןוא
 ןלעוו ייז רעבָא .תיבה-לעב רעקיצנייא רעד ןרעוװ ָאד ליוװ גנוריגער יד
 : ..| טנעה יד רעביא ןגירק

 ןוא סאג ןטימניא ןייטש ןענַאמייר -טוָאלעג ;טקַאהעגרעביא טָאה רע
 קיטש א ןעגנַאגעגּפָא ןיוש ןענייז סָאװ ,הרבח יד ןגָאינָא ןָאטעג זָאל א ךיז
 ,געוו

 ןקַאּפניא לענש ןעמונעג ןֹוא רעמיִצ ןיא ךיז וצ ףױרַא זיא ;:ַאמייר
 -רעג ןוא קידלודעגמוא ןעוועג זיא רע ,ןטייקיניילק ענייז טימ קַאזקור ָםעד
 זיא רע ,ןיירַא טָאטש רעקידלמוט רעד ןיא ןניוצעג םיא טָאה'ס ןוא ,זעוז
 ,ןסַאג יד רעביא ןיילַא טיײרדעגמורַא ךיז רע טָאה עלייוו .עשּפיִה ַא .ּפָארַא
 טָאה עטנַאקַאב ןייק רעבָא ןעוסיוא ןכעלנייוועג רעייז טַאהעג ןבָאה סָאװ

 ןיא :רענייז ןפיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע .ןֿפָא רטעג .טינ ןייגרע ןיא רע }
 ןרָאװעג םלענ ץנגרע זיא ואוו ,גוצ רעד ּפֶא טייג םוָרַא העש עכעלטע
 ' ? עקשָאי
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 טָאה יורג רעקיד'תושמשה-ןיב  ַא .טכַאנרַאפ רעד ןלַאפעגוצ זיאס .|
 טָאה ןטנוא ,יײלַא-ַאלבמַאר רעד ןופ רעטעלבעג ןטְכידעג םעד טליהעגנייא
 רעּפמילקעג ,סרעטכעלעג עשלדיימ עטקיטשרַאפ ןופ לּפענ ַא ןגיוצרַאפ ביז
 -ּפִא ןבָאה גנולצולּפ .רענעפ ןופ רעטַאלּפעג ןוא ןל ַאשזניק עקידנעדיוה ןופ
 .טלָאוװ'ס יװ ,געוו ריא טמָארטשעג טָאה סַאג יד .ןסָאש עכעלטע טכליהעג
 -עג ןוא ?מיה םֹוצ ןסירַאפ ךיז ןבָאה ּפעק עכעלטע רָאנ .ןעשעג טינרָאג
 -ענ ןוא רעכיירלָאצ ט'רזח'עגרעביא ךיז ןבָאה ןסָאש יִד .ןענָאיוװַא טכוז
 -תוניכש ןופ טניריבַאל ןצנַאנ ןרעביא טלַאנקעג טציא ןבָאה ייז .רעטכיד
 -לַאב ,ןּפלַאז עכעלטע טרעהעג טָאה ןעמ .,לָאטרַאװק "ןשיזעניכ , ןקיד

 ,ןטייז עלַא ןופ ןעיילַא יד טרעכעלעגכרוד יירעסיש עקימָארטׂש א טָאה -
 עלייוו א .םלוע ןקידנריצַאּפש ןכרוד ןפָאלעגכרוד רעטיצ ַא זיא טציא

 עטציּפשעגנָא טימ ,טרעושלגרַאפ יו ןבילבעג ןייטש ןשטנעמ יד ןענייז
 ןפיול ןזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ןיוש ןוא ,דרעפ ענעקַארשעגרעביא יז ןרעיוא
 יד ףיוא .ןסקאוועג זיא חלהב יד ,ןריט ענעּפָא ןוא ןפיוה ,ןרעיוט  ןיא |

 -לעק .קינַאּפ ַא ןענַאטשטנַא זיא רעזייה-עפַאק יד ןופ סעסַארעט עטקַאּפעגנַא
 ןופ רעזעלנ ןוא םילכ .ענעיַאלעצרָאּפ טּפַאכענּפָארַא קיטסַאה ןבָאה םרעג
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 .עטזָאלעגּפָארַא יד ןופ יירעצלירנ יד .ןריט יד ןסָאלשעג ןוא ,ךעלשיט יד

 .רעוועג-רעייפ יד ןופ ײרעקסַארט רעד ןיא טשימעגניירַא ךיז טָאה סנדָאל

 -ביל עכעליולב ,עטַאמ יד ןשָאלעגסױא ךיז ןבָאה רעטעּפש עלייוו ַא

 ךרוד טּפוטשעג קילייא ךיז טָאה םלוע רעטכידעג ַא .סָאניק יד רַאפ רעט

 עגמורַא טָאה גנורעדורעצ ַא ןוא ןגיטשעג זיא המוהמ יד .גנעגסיורַא יד

 : רעטימעג עלַא טּפַאכ

 ? יא סָאוװ ---

 | ? טסיש רעוו ---

 ! ןדַאקירַאב יד ףיוא עֶלַא --

 ןלַאפעג טינ רעמ זיא ןלַאקָאל יד ןופ ןריט עטנפעעצ-בלַאה יד ךרוד|

 -עלּפ ןוא ןסַאנ רעביא טגיילעצ ךיז טָאה שינרעטסניש-קָאטש ַא .ןייש ןייק

 . *עגנעמַאזוצ ךיז טָאה ,ןרָאװענ רעטכידעג ץלַא זיא סָאװ ,עסַאמ יד .רעצ

 ָאד ןוא טילגעג ןבָאה ןציּפש-ןסָאריּפַאּפ רָאנ .תוכשח רעד טימ ןצלָאמש

 -נָאלבעגמורַא לּפמעל-ענעשעק ַא ןֹופ ןייש עסַאלב ַא טָאה ןטרָאד ןוא

 טוָאלעגרעביא ןבָאה טייל-רעטילימ .רעמינּפ ענעקָארשעצ רעביא טעשזד

 -נורּפשעגסיױרַא ןענייז ,רעזעלג ענעקנורמעגסיוא-בלַאה קנעברָאפ יד ףיוא

 "עג ןיוש ןבָאה ערעדנַא .רעוועג םוצ טּפַאכעג ךיז ןוא ןסיורד ןיא ןעג

 -סעג עקימורַא יד ןיא יירעסיש יד .ןטפול רעד ןיא רָאנ ?ייוװרעד ,ןסָאש

 ַא טימ טרעקַאלפעצ ןַאד ךיז ןוא ןרָאװענ טמוטשטנַא עלייוו א זיא ךעל

 : ןֿפורעג תולוק טציא ןבָאה ןקע עֶלַא ןיא ,טּפַארק -עטרעגייטשעג

 ! ןדַאקירַאב יד ףיוא ,םירבח ---

 ' ? ךיז טגַאלש רעוו --

 ! ןגָאר עלַא ףיוא ןדַאקירַאב ףיוא טלעטש --

 טימ ,ּפָאלַאנ א ןיא ןפָאלעניײברַאפ זיא ןטסידרַאוװג גנוליטּפָא ןא

 -אינולַאטַאק ןופ ןעמוקעננָא ןענייז ייז .טנעה יד ןיא ןסקיב עטזיּפשעגנָא

 -ומע זילַא ןטייז עדייב ןופ ךעלסעג יד ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןוא ץַאלּפ

 : ןפורעגסיוא טָאה רעצ

 1 ויצילֲאפ רעד טימ רעדינ ---

 ןבָאָה -- !ןדַאקירַאב יד ףיוא ,םירבח !טייהיירפ יד ןבעל לָאז --

 .י : .טרעפטנעעג ערעדנַא

 ואוו ,ךעלסעג יד ןיא ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה טייל-רעטילימ ךס א

 .טציא ןבָאה ןטסיליוװיצ ךס ַא ךיוא .ןרָאװעג רעקיטפעה זיא יירעסיש יד

 -ענּפָא ןבָאה סע .וצניהַא טזָאלעג .ךיז ןוא טנעה יד ןיא רעוועג טאהעג

 -לוב ןרעביא טעשטשיווסעג ןבָאה ןליוק .סעבמָאב ןופ ןסיירפיוא טכליה

 : .ןטנערַאּפסנַארט ענעגנַאהעצ יד טרעבעלעגברוד ןוא רַאװ
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 ַא טשרעהעג ן'העש עקיזָאד יד ןיא טָאה ?לַאטרַאװק ןשיזעניכ , ןיא
 -ידנריצַאּפש רעד ןָאטעג םָארטש א ןיהַא טָאה טציא  .גנוגעװַאב עקרַאטש
 ןסיוטשעגנא ךיז ייז ןבָאה געוו ןפיוא .ּסַאג-טּפױה : רעד ןופ םִלוע רעק
 -עג ,קֹורב ןופ רענייטש ןסירעג ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ענעניובעגנייא ןֶא
 -ןייטש טרעקענרעביא ןוא ןלַאקָאל עקיד'תוניכש ןופ ךעלשיט ןפרָאוו
 סיזַאשזד יד .רעבירג יד ןיא ןלאפעגניירַא ןענייז ךס א ,סָאטױא ענעבילבעג
 -ץנַאט יד ןופ טננוי יד ןוא סעידָאלעמ יד ןטימניא ןסירעגרעביא ןבָאה
 עג ןבָאה ענעמוקעגנא-שירפ יד ,סַאנ ןיא ןָאטענ ןָאל א ךיז טָאה רעזייה
 ערט עלָאמש רעביא ןוא ןרָאדירָאק עלעקנוט ןיא עטשרעדָאפ יד טּפוטש
 עליו א .עסַאמ רעד ןופ ןרָאװעג טּפעלשעגטימ זיא ןַאמייר .סנרָאג: ןופ
 סָאװ ,"טייז ַא ןֶא ןביילב טינ, ןופ טָאבעג רעֶד :טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה
 ַא םיא טָאה ,טנַאהפ | ןפיוא םישדח יד םיא ןיא טפמיאעגנייא ןבָאה סע

 רעכלעוו ףיוא ?ןעמעוו טימ רעבָא .סַאג ןיא ןביילב וצ ןָאטעג םיוטש -
 -נעשטיווק ןופ .טיילגַאב ,סיורָאפ ןסירעג ךיז טָאה םָארטש רעד ...?טייז
 ןֿלעקנוט  ןיא ןלַאּפעגניירַא זיא רע .רענעמ עקידנטליש ןוא ןעיורפ עקיד

 "טנווַא םוצ ןשיט יד טיירנעגנ עדַארג טָאה ןע מ .ואוו ,"ןאיסנעפי עילימאפ
 ,םיורב

 טולעבארַאּפ א טימ ןענַאטשעג עקשֶאי זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 רעשיטסיכרַאנַא | רעד ןופ זיוה , םעד ןופ טייו טשינ ,טנַאה רעד - ןיא
 רעד ֹוצ רַאוולוב-יטורוד ןופ טריפעג טָאה סָאװ ,געוו-דייש א ףיוא ,"טנגוי
 םָארַא רע ןיא ,ןסָאש עטשרע יד ןלַאפעג ןענייז סע ןעוו .וילַאה ַאלבמַאר
 עסָאכ .ןטַאדלָאס ןוא רעטעברַא עּפורג א טימ ןעמַאזוצ "זיוה-טנגוי, ןופ
 ךָאטַאזינַאנרָא לקיטש ַא ןרָאװעג ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ טרָאד זיא
 : ןעוועג זיא ָארַאּפ עטשרע ןייז .הרבַח רעטציהעצ רעד ןשיווצ

 ! רעוועג רעמ סָאװ ,רקיע רעד .--+
 -ארטס רעד ןיא טְריִטנעירָא דלאב ךיז ןוא טקוקלגמורַא ךיז טָאה רע

 -עווַאב עסיורג ַא טשרעהעג טָאה געוו בעד רעביא .עיצאוטיס רעשיגעט
 עטנַאמרעדנביױא -ויווצ יד .ןשיווצ ןרָאפעג ןענייז סָאװ ,סָאטיױא ןופ גנונ
 ,פסעג ?קנוט ,לָאמש ַא ןגיוצעג ךיז טָאה זיוה םעד רעביאנגעק ,סעירעטרַא
 טָאה רע .ןטסיררַאװג עטנפַאװַאב טרילורטַאּפ טכאנ יוװ גָאט ןבָאה'ס ואוו
 7 יי | י : טנַאזעגנָא ייז ןוא רעִיוט ןווָאנָאר א ןיא ןטַאנַארנ-טנַאה םימ טייל-הרבח- עכעלטע טלעטשעגקעוװַא

 -נַאלרעד ריא טלאז ,ןָאט ריד ַא רָאנ ךיז ןלעוו "עיולב , יד ביוא ---י }
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 / :געוץדייש םוצ ,סקניל טקישעגקעװַא רע טָאה עּפורג רעדנַא ןַא
 ...רעוועג סָאד רָאנ ןפרַאד רימ !סגנגָאװ יד ףיוא גיוא ןַא טפרַאוו ---
 טָאה דלַאב .טנַאװ א ןופ ןטָאש ןיא טעייטרַאפ ךיז טָאה עּפורג יד

 ,סיֹורְאְפ ןָאטעג ראש א ךיז טָאה עקשָאי .ָאטױא ןַא טשטילגעגוצ ךיז
 -קעשזָארּפ ןופ טכיל ןיא ,טסנעּפשעג א יי ,טכירעגמוא ןסקַאװעגסיױא זיא

 ; ילב ןייז ןופ עפול עגנַאל יד טקערטשעגסיוא טָאה ןוא ,רָאט

 : ! טלַאה ---

 זיא'ס ,ןריזָאמרָאט , ןקידמיצולפ ןיא ןָאטעג ץלירג א טָאה ָאטיוא רעד
 טָאה סעזעג ןטשרעטניה ןפיוא ריִציּפָא רעד .ןגָאװ רעשירעטילימי ַא ןעוועג
 ןיא ,רעּפָאש רעגנוי ַא ןסעזעג זיא טנרָאפ .רעה ןוא ןיה ןָאטעג לקַאװ אי
 ;לריט סָאד ןָאטעג ןפע ןַא טָאה עקשָאי .םיִׁשובְלַמ עשירענלעַז

 ! רעוועג סָאד רעהַא ---
 רעג לארטנַאק"ר רעוועג א ויא עיצאוטיס רעטננערטשעגנָא ךעֶד בילוצ

 -רעד טָאה ריציפֶא רעד .טָאטש ןיא ןכַאז עכעלנייוועג יד ןופ ענייא ןעוו
 | :ענעשעק ןיא ןָאטעג ךוז יא ןוא רעװלָאװער ןייז טגנַאל

 א טקערטשעגסיוא רע טָאה -- !שינעביולרעד ןיימ ריא טָאה טָא --- |
 ,לריּפַאּפ

 יד ןופ רענייא טָאה -- ןשינעביולרעד ןייק טינ ףרַאדַאב ןעמ ---
 .סאּפ ןרעטניה רעוולַאװעד םעד טקעטשרַאפ ןיוש הרבח

 ! ןרָאפעג .רעטייוו ---

 רעד .רעפָאש םעד טנפַאװטנַא טָאי רעטייווצ ַא טָאה חשעמ תעשב
 .ףינ זיא שינעביולרעד ןייז זַא ,ט'הנעטעג ןוא טריטסעטָארּפ- טָאה ריצּוּפַא -

 םעיינ .ַא ןופ ןרָאטקעשזָארּפ יד ןָאטעג טכייל ַא ןבָאה ןטניה ןופ .קיש
 רעד ןטימ .טליצעג טָאה עפשָאי ,טרעטנענרעד לענש ךיז טָאה סָאוו ,ןגָאוװו
 / +םולעבַאראפ .ןייז ןופ

 ! ןרעוו לָאז ןרָאפעג --
 | | ,טרירעג טָאה ָאטיוא רעד
 ,רעטעּפש קילבנגיוא ןייא ןעמוקעננָא זיא סָאװ ,ןנָאװ ןטייווצ ןיא

 -ייז ןַאד .ןליוק טרעדנוח עכעלטע טימ  םולעבַארַאּפ א ןענופעג ךיז ןבאה !
 ןבָאה העש רעבלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא .סָאמיוא עכעלטע' ךָאנ ןרָאּפעגנָא ןענ
 -לָאווער ,ןסקיב ,ןליוק ןופ ?גרעב ץינַאג יא רעיוט םייב טלמאזענפיונוצ ייז

 א יז ןשיווצ ,חרבח .יירד .רעפרַאוונ?יוק עניילק  ייווצ וליפא ןּוא ןרעוו |
 זיא .םע ואוו ,זיוה-טנפוי ןיא .רעוועג סָאד טּפעלשעג ןבָאה ,לדיימ גנוי
 | -.םלועי ןקידנטרַאװ ןשיוװצ ןרָאװעג טלייטראפ

 זפ



 רעד ךרוד עטרימרַאלַאי ,לסעג ןופ ןטפידרַאװג יד ןבָאה לייוורעד
 -ַעג רעד םורַא גנוגעװַאב עטפַאהרעביפ יד טקרעמַאב ,יירעסיש רעקימורַא

 יד טימ קידנשרָאפ ,סיורָאפ ןָאטעג ןַאּפש ַא קיטכיזרָאפ ןבָאה ייז .עדִייב

 ַא ןַאטעג ריר ַא ךיז טָאה רעיוט ַא ןיא .שינרעטסניפ רעד ןיא ןגיוא

 .טרעפטנעעגקירוצ ןבָאה ןטסידרַאװג יד .סָאש ַא ןלַאּפעג זיא'ס .ןטָאש

 {בָאה זָאלג רעקיטש ןוא ןביוש ןָאטעג גנולק א ןבָאה ,"םייה , ןיא ,ןביוא

 ירעטסנעפ א ךרוד .רַאוטַארט ןרעביא ןָאטעג ץיזפש ַא רעּפמילקעג טימ

 ךָאפ ַא טָאה ,ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה םירָא ןַא ,ּפָאק ַא טקעטשעגסיורַא טָאה

 ןּפמעט ַא טימ ןלַאפעג עבמָאב ַא זיא דלַאב ןוא טפול רעד ןיא ןָאטענ

 -עס ןייא ןבָאה ןרעטילּפש עטיור .קורב םענרענייטש םעד ףיוא קסַארט

 ףיוא ןייש-ןטעקַאר ַא ןפרָאװעג ןוא תוכשח עקימורַא יד טרעכעלעצ עדנוק

 .ןשטנעמ עלידנעלגנַאר ךיז ןופ ליונק ַא

 * ןעּפוט עקילייא סָאד טרעהענ ןעמ טָאה ,ןרָאוװענ רעליטש זיא'ס ןעוו

 גנוטכיר רעד ןיא טרעטייווד ועד ךיז ןבָאה סָאװ ,טירט עטלוויטשַאב ןופ

 ןבָאה רַאוטָארט ןופ .ןרָאװעג םלענ טרָאד ןענייז ןוא ַאלבמַאר רעד ןופ

 .עקידססונ ןֹופ ןעלכרָאכ א ןוא ןצכערק ערעווש ןביוהעג ךיז

 קיטולבטלַאק ןשטנעמ ענייז טימ עקשאי ןענייז יירעסיש דעד תעב

 ךיז ןוא טקוקענוצ טגנערטשעגנָא ןבָאה ,רעטייוו טירש רָאּפ א ןענַאטשענ
 רלַאב .ןעמוקעג רעקינייװ ץלא ןענייז סננָאוו יד .טרָא ןופ טרירעג טינ

 ,גנוטכיר רעייז ןיא טגעװַאב טינ ךיז רעפרַאוװ-ןייש םוש ןייק טָאה

 ---  הנכס יד טקעמשרעד יאדווא !
 -וא יד טגָאזעגנָא ןוא טעװעריקרַאפ רענייא ךיז טָאה אמתפמ ---

 | 0 . .עקירעב
 !ןרעכיורַאפ ןעק ןעמ זַא ,ךיז טכאד --

 ַא טײרּפשרַאפ ןוא ןָאטענ ילנ ַא טָאה רעדניצ א ןופ לטיינק לענג ַא

 יד ןופ ןייש יד .טקירדעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ּפעק יד .סענילַאמס ןופ חיר
 ןוא רעמינּפ עטציּפשראפ יד ףיוא ןלַאפענ זיא ןסָאריּפַאּפ עקידנעלקניפ

 ,ןגיוא ענערָאװעג-סיורג
 "רעד םתס ךיז ןבָאה יז לייוו ,טינ ןרָאפ ייז !סָאװ ךיא סייוו --- |

 .יירעסיש ,רעד רַאפ ןקָארש
 יד ןיא ןכָארבענסױא זיא סָאװ ,ןטונימ' עטשרע יד ןופ חמוחמ יד !

 -ליטש םלוע-תיב ַא ןיא ןעננאנעגרעביא זייווכעלסיב זיא ,ןסַאג עקימורַא

 ןעמ סָאװרַאפ ןוא רעוו רעכיז ףיוא טסואוועג טינ רענייק טָאה סע .טייק
 יװ ןוא לַאטרַאװק וצ לַאטרַאװק ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה העידי יד ,טסיש
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 -טַאּפ עטנּפָאװַאב רָאנ ,ןסַאג יד ןופ םלוע םעד טרעקעגסיוא םיזעב א טימ
 רעוו קידנסיוו טינ ,טנעוו יד ייב סנטָאש יד יו טכיילשעג ךיז .ןבָאה ןלור

 .ענעגייא יד ןענייז ואוו ןוא אנוש רעד זיא

 -עגניירַא ךיז עקשֶאי טָאה ,סָאטיוא יד ייב טעברַא יד טקידנערַאפ

 ןיא טלייטעגנייא ךיז ןעמ טָאה ןביוא .סעיינ ןרעה וצ ידכ ,,זיוה ןיא טּפַאכ
 -ודַאב ןעיובוצפיוא ,סָאג ןיא ּפָארַא ךיילג ןענייז סָאװ ,ןּפורנ עטנפָאװַאב

 ןָאלַאס-ןעילימַאפ רענעזעוועג ַא --- לָאז ןלעקנוט ,ןקידתוניכש א ןיא .ןדַאק

 טָאה ?דיימ ַא ןוא שיט ןסיורג א ףיוא ןנעלעג ןטָאי עכעלטע ןענייז ---
 ןוא ןענורענּפָארַא זיא טולב עלעקשטיר ַא ,ןדנואוו יד טרישזַאדנַאב ייז
 טָאה ןּפיל ענעסיברַאפ טימ .ליד ןרעביא ןגַאז-ניז ןיא ןסָאלפעג םַאזננַאל

 -רַאפ ןופ ןייש רעלעקנוט רעד ייב .שיט םוצ רעטנענ ןָאטעג טָארט .ַא רע

 .רַאֿפ ַא ןגעלעג זיא רעכלעוו ,ן'עסָאכ טנעקרעד רע טָאה ּפמָאל ןטקעד

 -וַּפמ ענייז ןופ ןשָאלַאק יד ,ןקיטייוו ןיא העטעשטרָאקעגנייא ןוא רעטמירק

 ,ןקעלפ עטכידעג ,עטיור ןופ טצענעגנכרוד ןעוװעג ןענייז ןזיוה עשירע

 עקשָאי טָאה -- !טניה יד יו ,ןסישסיוא ןעמעלַא זדנוא ןלעוו ייז ---
 | .ריט רעד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןוא ןטסיופ יד טלייברַאפ

 ןבָאה ןעמַאזוצ .רעדירב עטוג ןוא םירבח ןעוועג ייז ןענייז גנַאל ןיוש |

 -עג ןבָאה ייז ואוו ,דירדַאמ ןייק געט ערעווש יד ןיא טרישרַאמּפָא ייז
 ןסירעג ןטייז עלא ןופ ךיז טָאה סָאװ ,אנוש ןופ סעילַאװכ יד ןגעק טפמעק

 רעדנַאנַאנבענ ןפָאלשעג ייז ןעניײז טייצ קיטש ַא .טָאטש-טּפיוה רעד וצ
 זנעוו טלייצרעד טפָא םיא טָאה עסָאכ .ַאסָאגַארַאס ייב ןעײשנַארט יד ןיא
 ,טנייפ ןגנעק ןביוהענפיוא ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןעוו ,"געט עטשרע , יד

 ןוא אנָאלעצרַאב ןיא ןריציפא ןוא ןלַארענעג יד ןגָאלשעג טָאה ןעמ ןעוו
 ,ןַאטנַאּפס .רעפרעד יד ןופ "?ינויס אידרַאװנ, ןוא םיצירּפ יד ןבירטרַאפ
 ןוא גנאזעג טימ ןָאטעג זָאל ַא רעטעברַא יד ךיז ןבָאָק ,תובהלתה טימ

 סע זא ,טביולגעג ןַאד ןבָאה ייז .דנַאל עצנַאג סָאד רעביא רענעפ עטיור

 ןּפָארט ןטצעל ןזיב .תוסיפת ןייק ןוא רעשרעה ןייק ןייז טינ רעמ ןלעוו

 רע טָאה --- !טייחיירפ יד ןוא טייהכיילנ יד ןקידיײטרַאפ רימ ןלעוו טולב
 / -אב עקשָאי .םיא טָאה ,ביולרוא ןַא תעב ,לָאמנייא .טרזחענרעביא טפָא

 דילגטימ א ןעוועג זיא עסָאכ ֹואוו ,ףרָאד רענַאנַארא ןקיגרַאב ןיא טכוז
 -רעייפ א ןיא טלעג סָאד טנערברַאפ טרָאד טָאה ןעמ .טַאר-ענומַאק ןופ
 ןעמוקענפיוא ןענייז ןַאד ןוא ...קרַאמ ןטימ ןפיוא עינָאמערעצ רעכעל

 ,עיצַאזילַאירטסודניא ןוא עיצַאזילַארטנעצ ןופ ןעמעלבָארּפ ענעטלָאשרַאפ
 רע טָאה ןצרַאה ןיא ףיט .טַארַאּפַא-חכולמ ןוא עיצַאזיליבָאמ-סננַאװצ ןופי
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 -ַאכעמ עטריצילּפמָאק עלַא יד ןָא ןייגַאב םינ ךיז טעוו ןעמ זַא ,טסואוועג
 ןעווַאכסיױא ןלעוו יז זַא ,טַאהעג ארומ ױזַא רעבירעד טָאה רע ןוא ןעמזינ

 םיא ראפ זיא רעיױוּפ רעקיביולג ,רעגנוי רעד ,תוררש ןוא רעשרעה עיינ

 -רַאפ ןופ ןטנעמָאמ ןיא ןוא  ,םזימיטּפָא ןוא הנומא ןופ רוקמ א ןעוועג

 ךיז טימ טדערעג ןוא ,קנַארעג ןיא ןפורעגסױרַא| םיא רע טָאה גנולפייווצ
 : ; ןילַא

 -ןקלָאפ סָאד ןטַארַאפ 'טינ לָאמנייס ןש הרבח= עכלעזַא ,ןייג ---- 
 ; לברַא ןַא רַאפ לטאי גנוי א ןָאטעג יצ א רע טָאה רָאדירָאק ןיא

 ארומ טעוװװ רע ביוא ןוא !רָאטקָאד ַא גנערב ןוא לענש ףיול ---

 יי ... סָאװ טָא ןזייוו םיא וטסלָאז ,בוטש ןופ ןייגוצסױרַא ןבָאה

 ןוא ענעשעק-רעטניה ַא ןופ רעװלָאװעד ַא טּפעלשעגסױרַא טָאה רע

 ןייג טזָאלעג ךיז ןוא סַאנ ןיא ןפָאלענּפָארַא רע זוא ןילַא ,טגנאלרעד םיא

 .יטורוד-איוו רעד ףיוא סָאװ .ט .נ .ם רעד ןופ זיוה ןלַארטנעצ ןיא

 א א א |

 ןופ ךורבסיוא ן'תעב ןלַאפעגנירַא זיא ןאמייד ןיהואוו ;זיוה סָאד
 -ייה ךיוא ואוו ,תוחּפשמ רַאֿפ ןָאיסנעּפ ןימ א ןעוועג זיא ,יירעסיש רעד
 ,ןסע-טנווַא ןוא גָאטימ םוצ ןסיורד ןופ ןעמוקניירַא ןגעלפ טפעג !עשימ
 .רעמיצ ַא ןעמוקַאב ךיוא ןשטנעמ ענעגייא טרָאד ןבָאה קחדה תעשב
 ןוא לַאזסע ןסיורג ןיא ןיירַא ןעמ זיא ּפערט יד ןופ .העש עכעלטע ףיוא
 טניואווענ ןַאד ןבָאה סע אוו ,ןרעמיצ יד וצ טריפענ ןבָאה .ןרָאדירָאק ייווצ

 טרָאד זיא סָאװ ,עמַאד ערעטלע ןַא ,ץניװָארּפ רעד ןופ םיטילּפ עבעלטע

 .,טסעג עקילעפוצ רַאּפ ַא ןוא ,ןרָאי ערערעמ טניז תיב-ןב ַא ןעוועג

 -עגפיוא ,ןטנוא ןופ ןסיוטשעג ,טָאה ּפערט יד ןופ םלוע רעד ןעוו
 ֿפַאז ןטמיורעגפיוא ןיא ,קינייוועניא ןסירעגניירַא ךיז ןוא ריט יד טלַארּפ

 יד רַאֿפ ןסע סָאד טגנַאלרעד עדַארג ןעמ טָאה ,ןשיט עטקעדעג יד טימ

 -עגוצ יד טימ שיילפ סָאד ןיוש ןעמעוו זוא ּפוז ייד טשרע ןעמעוו :טסעג
 ןוא רעמינּפ !עטציהעצ טאהעג ןבָאה טסעג עטכירעגמוא יד .ןסנירג עקירעה

 ילָאװער .טכליהעגּפָא ןבָאה ןריט עטנפעעצ יד ךרוד .קערש טימ ?ופ ןגיוא

 יד  .טייוו טינ ןָאטעג ךָארק ַא טָאה טאנַארניטנאה יא ןוא ןסָאש-רעוװ
 טימ טנַאּפשעג קיטכיזרָאפ ןבָאה סָאװ ,?דיימ-טסניד ןטימ עטיתיבה-?עב
 ןוא ךס ןייק טרעלקעג טינ ןבָאה ,סמערא יד ףיוא ןצַאט עטמערוטעגנָא

 -ַאלפ יד ,ּפוז סעקסימולָאּפ יד ןוא ,ליד ןפיוא סיוא יצ ַא טגנַאלרעד ךיז |

 רַאפ ךעלעצעט ינימ ?כ הא ןייוו םוצ רעזעלג ,שיילפ םוצ רעלעט עכ
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 רעד :ץָארט .ןטייז עלַא ןִיִא ןגיולפעצ ךיז ןענייז תוקרי ראש ןוא טָאלאס
 -ייז ןוא ןָאטעג יירשעג ןייק טינ וליפא ןעיורפ יד ןבָאה עפָארטסַאטַאק

 קידגריר טינ ,עינעטַארטפ רעד ןופ םיללכ יד יַירט .,ןגיל ןבילבעג ןענ

 | | | .רבא ןייק טימ

 ,רעייגכרוד ענעפָאל עגניירַא יד ןפָארטעג ייז ןבָאה עזָאּפ ַאזַא ןיא

 ןגיוצעגסיוא טרָאפָאז ךיז ןוא ךס ןייק טרעלקעג טינ ךיוא ןבָאה סָאװ

 -טע .רעגנעגרָאפ יד העביא ןכירק טזומעג ןבָאה עקידרעטייוו יד .ןבענַאד

 ןופ ךעלברעש יד ףיוא ןלַאפעגמוא ןענייז ,טעּפעשטרַאפ ךיז בא עכעל

 ,טקיטולבעצ ךיז .ןוא רישעג

 ,פריימ גנוי ַא טרעטנימעג רעצימע טָאה --- !רעסַאװ !רעסַאוװ --

 ןיא ןלַאפעג ,סיפ יד רעטנוא ןדָאב א קידנעניפענ ,טציא טשרע ןזיא סָאװ

 .תושלח

 -םיוא זָאנ ןייז טעוו ,ןקאנ םוצ ךוטנַאה סָאנ ַא וצ םיא טגייל ---

 רעד ןעוו ,רעטעּפש עלייוו ַא ט'הצעעג עמיטש ַא טָאה -- !ןעכיוי ןרעה

 - .תונברק יד ןלייצ ןעמונענ ןוא ךיז וצ ןעמוק ןביוהעגנָא טָאה םלוע
 טינ זיא'ס .טנַאקַאב ןעמוקעגרָאפ ןענַאמיור זיא לוק רעקיזָאד רעד

 רעד ןיא רעבָא .ןסָאלשַאב רע טָאה --.!"ןָאד , רעד יו ,רערעדנַא ןייק

 ייד זיא לייווהעד .ןפערט טנעקעג טינ םיא רע טָאה המוהמ רעניײמעגלַא
 -סיוא ,ןביוהענפיוא זייווקיצנייא ךיז טָאה ןעמ ,רעבירַא קערש עטשרע

 ןבָאה רענעמ .ביטש םעד טלסײרטענּפָארַא ןוא םישובלמ יד טכיילגעג

 ןבָאה ןעיורפ ןוא רעזדלעה יד ףיוא ןטאווַארק עטיירדרַאפ יד טכירַאפ
 ,טמאקענ ךיז ,טנעוו יד ףיוא סָאוו ,ןעלניּפש יד ןיא קילב ַא ןפרָאװעג

 -ראווש טימ ןעמערב יד ןוא ,ןטיור טימ ןּפיל יד טרימשענוצ ןוא טצוּפעגוצ

 -ינעי יד .ןשאט ערעייז ןופ ןניוצעגסיורא ןבָאה ייז סָאוװ ,טפיטשיילב ןצ

 טליםעג ךיז ןבָאה ,הלהב רעד ןיא ןעלטייב יד ןריולרַאפ ןבָאה סָאוװ ,עק
 | | ,ךעלקילגמוא

 ךָאנ זיא סָאװ ,ףלעוו ןופ רעגנוה א טליפרעד םלוע רעד טָאה טציא

 עטלמילבעג ,ןשיט עטקעדעג יד ןופ קילבנָא ןכרוד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ

 ןענאטשעג רעירפ ןופ ןיוש ןענייז סָאװ ,רישענ ינימ לכ ןוא רעכוטשיטי
 -לופ ,עקירעי-לטימ ַא ,עט'תיבה- -לעב יד .ץנאנ ןבילבראפ רעבירעד ןוא
 .טינ ןוא םינּפ ןיא טייקנייש רענעגנַאנראפ ןֹופ ןרוּפש טימ יורפ עקיבייל
 זיא ,ןגיוא עצראווש ,עסיורג יד ןיא םאלפ םענעשַאלעגסיוא ןצנַאגניא

 .טָאה ןֹוא ןדנעל יד ףיוא סמערָא עטרַאּפשעגנָא טימ ןענַאטשעג טציא ;
 רלוש עצנאג יד ןפרָאוועג טָאה יז .םילכ עריא ןופ ןברוח םעד טכַארטַאב
 :יטסניד רעד ףיוא

 .ֶד



 'סָאװ ,עלאמ ?דרע רעד היוא ןפרַאוו ךיז ןסייהעג ריד טָאה רעוו --- 

 | ?ואווץינרע טסיש ןעמ

 בָאה ,סיוא יצ ַא ךיז טגנַאלרעד ריא זַא ,ןעזעג בָאה'כ ..,?ךיא --- -

 ? ריא יצ ךיא ,תיבה-לעב ָאד זיא רע .עבלעז סָאד ןָאטעג ךיא

 !ךייא ייב זיא העד עצנַאנ יד זַא ,תיבה-לעב רענייש א ---
 -עקנוט א ןוא עצנָאוװ-לטשרעב רעכעליורג ַא טימ רעה רערעטלע ןַא

 -ענוצּפָארַא ןסעגרַאפ הלהב רעד בילוצ טָאה רע סָאװ ,שולעּפַאק ןטרַאה קל

 :חרשּפ ַא ןכַאמ טריבורּפ טָאה ,ּפָאק ןופ ןעמ

 רעבָא ,םילכ עיינ ןפױקּפָא ןעק ןעמ ,ךעלרעפעג טינ זיא'ס ,אקימ----

 ןופ ,ךעלעקשטיר עקיסילפ יד ףיוא ןזיוועגנָא רע טָאה --- ..,ּפוז יד

 || הי ,ערַאּפ א ןגָאלשעג טָאה'ס עכלעוו
 .ןלַאפענּפָארַא טנעמָאמ ןטשרע ןיא ןענייז סָאװ ,טסעג עליבַאטס יד

 ןבירעג ןוא רעצעלּפ ערעייז ףיוא ןסעזעג טציא ןיוש ןענייז ,ןלוטש יד ןופ
 -נוא ייז זיא'ס סָאװ ,ץלַא -ןעגנולשעג קיד/נוזּפיחב ןבָאה ייז .הדועפ יד
 -עצ רעמ ךאנ טָאה שינעלייא רעייז .טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעגרעט
 יד טלגנירעגמורא ןבָאה סָאװ ,ענעמוקעג-יינ יד ןופ טיטעּפַא םעד טצייר

 | :ךעלברעש יד ןעלמַאז ןפלָאהעג ריא ןוא עט'תיבה-לעב

 ?פיומ ןיא ןנירק סעּפע טע'מ ,ערעייט ,ארָאינעס ---

 ןבראטש טציא רימ ןלעוו ,ןליוק יד ןופ ןבעל ןבילבענ ן'רימ זַא --|
 .גיוא ןַא טימ ןעקנואוועגוצ .ריא רענלעז א טָאה --- ?רעגנוח ןופ

 :רעיוא ןַא ףיוא ביוט טכַאמעג ךיז טָאה עטיתיבה-לעב יד
 ןגָאלקַאב וצ ןבייהעגנָא רָאנ יז טָאה -- !םילכ ערעייט עכלעזַא --

 !נינעק רעזדנוא ןופ ןטייצ יד ןיא ךָאנ ייז טפיוקעננייא --- ןברוח םעד
 ?גינעק א רַאפ סְָאוו ---

 : !ןגינעק יד טימ רעדינ ---
 !עיכרַאנָאמ רעד טימ רעדינ ---

 !קילבוּפער יד ןבעל לָאז ---

 -עגמורַא ךיז טָאה ,עצנַאוװלטשרעב רעד טימ ,רעה רערעטלע רעד

 רע ןוא ,ןעמוקסורַא טינ סטוג ןייק ָאד טעוװ קיטילָאּפ רעד ןופ זַא ,ןעז
 5 :םלוע םעד טליטשעגנייא טָאה

 ,ַארָאינעס ?גינעק ַא ןבָאה ןעד ליוװ רעוװ ?סָאװ ,ריא טיירש סָאוו --
 | | | | !ןסע ןליוו רימ ,ןיורק

 רָאנ טבַירעג ךיז ןנַאה רימ ?םלוע ,ַאזַא ןענעמרָאקנָא ךיא ןעק יו ---

 !ןָאזרעּפ ףלעווצ .ףיזא
= 
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 רעדיוו ןאמייר טָאה -- קיסיירד ןוא ףניפ רימ ןענייז טציא ןֹוא ----

 ןיוש ,תועמשמ, טָאה רעכלעוו ,"ןָאד , ןופ עמיטש עטנַאקַאב יד טרעהעג

 .קיטסיטַאטס עיונעג ַא ןכאמ וצ ןזיוװַאב

 !טכערעג ןוא ךיילג ;ןלייט ןעמ טעוו ,אלימ --|

 ,טנובשחעגנסיוא רעצימע טָאה -- עיצרָאּפ ?טירד ַא ןדעיַא --

 טינ ןזיירּפ יד ןלעװ עיצאוטיס רעכעלנייוועגרעפיוא רעד ץָארט ---

 -עלטיא --- ןרָאװעג רעסעב עט'תיבה-לעב יד זיא -- ןרעוו טרעכעהעג

 ןיוצ רַאפ רָאנ ...טיצלָאמ ַא רַאפ זיירּפ ןכעלנייוועג םעד ןלָאצ טעוו רעכ
 + .ארטסקע ןלָאצ ןעמ טעוװ

 רעד רעביא ןָאטעג זָאל א טציא ךיז ןבָאה םלוע ןשיווצ עשינרענע יד

 טכוזעג ןבָאה ייז .ןעמעלַא רַאפ ןלוטש ןעגנערבוצנעמַאזוצ .ידכ ,ןָאיסנעּפ

 -וצ יד ןיא ןיירַא ןיוש ייז ןענייז טעוװו ןייא רַאפ ןוא ןרָאדירָאק יד רעביא

 ןעמ עכלעוו ףיוא ,לבעמ ןטרָאס עלַא ןטרָאד ןופ טּפעלשעגטימ ןוא ןרעמ

 -ַאװ ענרעדעל ,ןלעטָאפ עכייוו ,סעקטעדובַאט :ןציז .טנעקענ רָאנ טָאה

 -ראטשסיורַא טימ ,עקטעשוק עטלמילבעג ,עלָאטש ַא ןליפַא ןוא סעזיל

 ריא טימ טלעטשראפ טָאה עמַאד עטלַא יד רָאנ .סענישזורּפס עקידנעצ

 :טזָאלעגניירַא טינ םענייק ןוא רעמיצ ריא וצ גנאגניירַא םעד רעּפרעק

 !טפָאלש עשטישט ,ש-ש-ש ---
 רע טנייל גירק-רעגריב ןופ ןערב עמַאס ןיא ?ןיבמ ַא סעּפע טסיב ---

 | ..!ןפָאלש רָאג ךיז

 ?ץירּפ| רעד רע זיא רעוו --
 זיא'ס ...רעטָאק ןיימ ,עשטישט ךָאד זיא'ס ?ץירּפ ַא רַאפ סָאװ --

 םיא בָאה'כ ?ןקָארשעגרעביא םיא טָאה יירעסיש יד סָאװ ,קינייוו ךייא

 | י | ...ןשיק ַא טימ ןקעדרעביא טזומענ

 טימ לטַאי גנוי ַא ןפורעגסיוא טָאה --- !סרעטָאק יד טימ רעדינ ---

 .ּפָאק ןפיוא ?טיה-יטורוד םענעכוט א

 + ,ןעוועג | טשינ טלעוו רעד ףיוא ךָאנ טסיב !סָאסָאקָאלָאמ , גייווש ---

 ! עשַאקד ענַאמ טימ ןעמַאמ ןייז טעװעדָאהעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו
 | 1 ? סָאװ זיא ,ונ ---

 ! ערעטלע רַאֿפ ץרא-ךרד ...טינרָאג זיא --
 -סיד יד ןסירענרעביא ץַאק א ןופ ןעקוָאימ ַא טָאה -- !וַאימד-וַאימ --

 יד ייברַאפ ןָאטענ שטילג א ךיז טָאה ?רעטָאק ץראווש, גנוי ַא ןוא עיסוק

 ַא ךיז ןוא םלוע ןשיוצ טרַאשעגברוד ךיז ,עמַאד רעטלַא רעד ןופ סיפ
 | יי | .לַאז-סע םוצ םודנעּפ-םודנעה ןָאטעג זָאל

} 
: 
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 -ראפ עלַא ןֹוא ,ןעירשענסיוא רעצימע טָאה -- !םיא טּפַאכ --
 . סָאד רָאנ .רעטָאק ןכָאנ געיעג א ןיא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה עטלמַאז
 :ּפָאק םעד ןרױלרַאּפ םינ טָאה לטיה-יטורוד ןטימ לטאי

 ןירַא זיא ןוא ןפורעגסיוא רע טָאה -- !טייהיירפ יד ןבעל לָאז --

 :בוט-לכ טימ ןדָאלַאב רע זיא ןןעמוקעגסױרַא- ,רעמיצ ןיא עמַאד רעד וצ

 ןיא ,ּפָאק ןפיוא ןגָארטעג רע טָאה לוטש-גיוו םענרעצליה ,ןשידָאמטלַא ןַא
 -נעב-סופ טעבעגסיוא ,קירעדינ-ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנָאה העטכער רעד
 סאו ,ּפָאש-םירָאװ םענעשאלעגסױא ןא -- רעקניל רעד ןיא ןוא עלעק
 -ניוו ענעּפָאלרַאפ גנַאל ןיוש יד ןופ ןליוק ךעלטשער טַאהעג ךָאנ טָאה
 | יי .םישדח-רעט

 ןופ ?בעמ ןופ גנולעטשסיוא ןַא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה לַאז-סע רעד
 :רעקיברַאפליפ ַא ןעוועג זיא םלוע .רעד ךיוא .רעטרעדנוהרָאי עכעלטע
 יילרעילכ ןופ טייל-רעטילימ ,רעגוצנא עטסערּפעג ןיא רענעמ עקירעילטימ
 טימ טיילעגנוי עטנאנעלע ,ןרידנומ עקיטרַאנדישרַאפ ןיא ,סעיצַאמרָאפ
 -עייז ןריולרַאפ ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ עגנוי ןוא ןסּפינש עטפיירטשעג-טיור)

 ענעקָארשרעד טימ ןסעזעג ןענייז ןוא ,הלחב רעד ןיא רעטיילגַאב ער
 יייה ץנאנ טליפעג ָאד ךיז ןבָאה ןעיורפ יד ןופ טייהרעמ יד רעבָא .ןקילב
 רעדָא ?ָאקיטַאמָאטיױא-ראב , ןיא רעייגנייא עטּפָא ןעװעג ןענייז ייז :שימ

 -אב ֹוצ ןעמוקעגסיוא לָאמנייא טינ ןיוש זיא ייז ןֹוא ןלַאקָאל ערעדנַא ןיא

 ןרַאפ דנַאל-ליזַא ןַא יו .וניִרעֶג טציא טָאה סָאװ ,"ןָאיסנעּפ , יד ןכוז
 : ,םלוע

 -עמ יד .רעטניילעגפיוא ןרָאװעג םלוע רעד זיא טיורבטְנּווַא ן'תעב
 -ַאב ךעלפעה ייז ןבָאה ,ןעיורפ יד טימ טפַאשטנַאק ןסָאלשעג ןבָאה רענ
 טָאה ,קינייוו ןעוועג זיא ןסע םוצ יו ױזַא .רעזעלג יד ןסָאגעגנָא ןוא טניד
 -עגסיוא ךיז ןבָאה רעמינּפ עטעדומכעננָא יד .ןייוו ךס ַא ןעקנורטעג ןעמ
 רעסעמ-לּפָאנ; ןופ רעּפמילקעג ןיא .טלכיימשעג ןבָאה ןגיוא יד ןוא טרעטייל
 ,ןסקיב ןוא ןרעוֿפָאװער ןופ ןלאנק עטלצניירַאפ טשימענניירַא ךיז ןבָאה |

 -עג ןעמ טָאה .תליחת ,ןטייז עלַא ןופ ןעננאגרעד ,ָאכע ןַא יו ,ןענייז סָאװ
 | :ןעננוריסַאּפ יד ןופ רָאנ טסעומש

 ?יירעסיש יד {בייהעגנָא טָאה רעוו ---

 ננוי ַא טָאה -- ?םייחַא ןייג ןענעק דלַאב טע'מ זַא ,טניימ דיא .--
 .עצנַאווחלטשרעב רעד טימ ןאמ םעד טנערּפענ לדיימ-שיתבה-לעב

 !"ַאקינָאפעלעט , רעד בילוצ זיא'פ ---
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 יענ ךיז טָאה גננורינער יד זַא ,טֹנָאָז ןעמ ?ןעיײומַארט יד ןוא =

 ןופ טָאה טרָאּפסנארט רעד ןוא ...ןעייוומארט יד ןעמענרעביא ןבילק

 | | | ,ט .נ .ס רעד וצ טרעהעג ןָא ביֹוהנֶא

 זיאט ?.ט .נ .ס יד יצ ,גנוריגער יד הינימ-אקפנ יד זיא סָאװ --
 יי | !קילבוּפער יד סנייאצלַא

 ?הינימ-אקפנ יד זיא סָאוו ,טינ טסייוו ריא ---

 | ' ,ןוינ --

 / !טינרָאג טסייוו ריא ביוא ,ליומ'פ טלַאה ָאט -- |

 יד .סנפיוה יד ןיא רעשעלפ עקידייל ןטלַאהעג ןבָאה רעננעק עדייב
 יד שיט ןרעטנוא ןעמונעגנָא ,ענעקָארשרעד ַא ,טָאה אטירָאינעס עגנוי
 .טקירדעג קראטש יז ןוא עצנָאװ רעיורג -עד טימ ןַאמ ןרעטלע ןופ טנַאה
 :םולש ןכאמ טריבורּפ ןֹוא ןינע ןיא טגיילענניירַא ךיילג ךיז טָאה .רע

 -ענ ַא ןיא ןוא ,דנַאל-סמענייק ןיא ,ןגָאז וצ ױזַא ,רימ ןענייז ָאד --
 !קיטילָאּפ ןדייר וצ טשינ רענייפ ןיא ןעמַאד ןופ טּפַאשלעז

 טָאה -- !שולעּפַאק ןקסיושזרוב רעייא סיוא רעסעב טוט ריא ---
 .רסומ טגָאזעג םיא .ט .נ .ם ןופ רעקידיײטרַאפ רעד

 םענעסעגרַאפ םעד טּפַאכענּפָארַא טָאה ,ןרָאװעג טיור זיא ןַאמ רעד
 :עט'נכש ןייז רַאפ טניונרַאפ ךיז ןוא ּפָאק ןופ םוה

 !לעזַאומדַאמ ,טקידלושטנַא ---

 -ֿלעזַא ןיא --- טלכיימשעג קידוועינח יז טָאה --- !סיוא טינ טכאמ --

 .שיט ןרעטנוא רעגניפ יד ןטעלנ ןזָאלעג ךיז טָאה יז ןוא -- ...ןטייצ עכ
 ,ינק רעטנָאנ ןייז ןופ רעטיצ םעד טליפדעד יז טָאה דלַאב

 יד .םינינע עכעלנעזרעּפ וצ רעבירַא ןעמ זיא טנעדיצניא ןקיזָאד ןכָאנ
 יד וליפַא ,ןעיורפ עֶלַא ,ןייוו רעשעלפ עיינ טגנַאלרעד טָאה עט'תיבה-לעב
 ערעייז טלייצרעד טציא ןבָאה ,"ָאקימַאמָאטיױא רַאב , ןופ טסעג עטפָא
 | ;ןרילַאװַאק

 עשירפ ןּפַאכ ןעמַאמ רעד טימ עלייוו ַא ףיוא ןעגנַאנעגסױרַא --
 ..ןריוֿפרַאפ ךיז ןבָאה רימ ןוא למוט רעד ןכָארבעגסיױא זיא ,טפול

 | !פײעדורב ןיילק ןיימ ,ַא --
 !ןעניפעג ךיז טעוו רע ,טינ טגרָאז --
 ?םייֵהַא ןייג ןענעק ללַאב טע'מ זַא ,טניימ ריא --
 .ירּפ ןגרָאמ ןייג וצ ןייז טעוו רערעכיז רעבָא ,אמתסמ --
 -ןרוד ןטימ לטַאי עגנוי סָאד טָאה -- !ןטײלגַאב ךייא לעװ ךיא ---

 ןקידתוניכש א ןיא טעברַאעג טָאה סאו ,יורפ ַא טגיילעגרַאפ לטיחייט
 | | : ,לַאקָאל
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 ךיז וצ -- ןַּפיפ יד ןזָאלבעגנָא יז טָאה --- !רעדעייט ןיימ ,ןיינ ---

 !ןרילַאװַאק ןייק טימ טינ ךיא םענ םייהַא

 עטקנימשעג קיד ,ערעטלע ייווצ ןשיװצ ןלַאפעגניירַא זיִא ןַאמייר
 ןוא טייקנריולרַאפ יד .ךַאפ ןופ ןעוועג ךיוא ,קיטנעק ;ןענייז סָאװ ,ןעיודפ

 -סיוא קראטש ןבָאה רוחב םענעגיוצעגנסיוא ןופ ןעזסיוא רענשטעטאטס

 ערעייז ןיא ןלַאװק עכעלרעטומ טנפעענ ןוא ןניוא ערעייז ןיא ןעמונעג

 םגא טָאה עכעלטיא :ךיז ןשיווצ ןרידוקנָאק ןביוהעגנָא ןבָאה ייז .רעצרעה

 -ענ טייהרעליטש ןוא רעלעט ןפיוא סעּפע טגנַאלדעד ,ןייוו ןסָאנעגנָא
 -יִלַּפמ ןיא ןָאטעג ךרוטש ַא רעצימע םיא טָאה לָאמַאטימ ,ינק ןיא טּפינק

 6 שב | 2 שעצ
 רע .טנאה יד טקירדעג םיא ןָאזלשיפ ןָאד טָאה -- !םכילע םולש ---

 סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג םיוק ךיז ןוא ךעלקעב עטלטיורַאפ טאהעג טָאה

 | ?ָאד ךיוא זיא עקשאי ---
 : | ...םַאנ ןיא םתסה ןמ זיא רע ,ןיינ ---

 .ַא טימ ןשטנעב טנעקעג ןטלָאװ רימ ...!דָאש רעסיורג ַא ,דָאש ַא --
 | | !" ןמוזמ,

 : ? ָאד טסניואוו וד ---

 טקידיײלַאב רענעי ךיז טָאה -- ?ָאד ןיואוו ךיא ,טסייה סָאו ---

 םייב יוװ ,ָאד ךיז טליפ ןעמ רעבָא ...!ץאלַאּפ ַא סעּפע ךָאד בָאה ךיא ---

 ..?ָאקיטַאמָאטיוא רַאב , ןיא סָאװ ,םלוע רעבלעז רעד !ןטרָאנניײװ ןיא ןטאט

 -אינעס עגנוי יד .ןרָאװעג רעקרַאטש םורַא יירעסיש יד זיא ?ייוורעד
 ןוא !"טָאג ןיימ, :ןעירשעגסיוא סיירפיוא ןקיכליח ןדעי ךָאנ טָאה ַאטיר

 טעלגעג רע טָאה טציא .רעצישַאב ןרעטלע ריא .וצ טקירדעג רעטסעפ ךיז
 -ענ טעלג ַא ךיז רע טָאה טנַאה רעדנַא רעד טימ .שיט ןרעטנזא ינק עריא

 :עט'תיבה-לעב רעד וצ טעדנעוועג ךיז ײבַאד ןוא עקצנָאו רעד רעביא ןָאט
 ?ןָאפָאמַארנ ןייק ךייא ייב ָאטינ ---

 בילוצ טָאה עט'תיבח-לעב יד .ןרָאװעג ןלעפעג ןעמעלַא זיא יידיא יד

 רעקיזיר ַא טימ ילכ עשידָאמטלַא ןַא טבארבעגניירַא ןוא טסענ יד ןָאטעג

 יד טביוטראפ ןבָאה סעידָאלעמ עלַאטנעמיטנעס ,ענעניוצעצ יד .עבורט

 ןקורעצ ןָאטעג םענ ַא ךיז ןבָאה טייל-רעטילימ רָאּפ ַא .סַאנ ןופ יירעסיש

 טזָאלעג ךיז לרָאּפ עטשרע סָאד טָאה דלַאב ןוא ,ןלוטש ןוא ןשיט יד

 ןעננאזעג-עביל עקיצרַאה יד ןוא ּפָאק ןיא ןגָאלשעג טָאה ןייוו רעד .ןצנַאט

 -מוא ןבָאה סָאװ ,רעטכעט עשיתבח-לעב ,עטיהעגּפָא יד .טרוכישרַאפ ןבָאה

 ןֹופ סמירָא יד ןיא טגיוועג ךיז ןבָאה ,חחגשה עדעווטעי ןריולרַאפ טכירעג
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 עטלטיורַאֿפ ןוא ּפעק ענעפרָאוורַאפ טימ ,קידנעמעטָא-רעווש .,טייל-עגנוי
 ץיה ַא ןגָאלשעג טָאה םנטסאק-טסורב עטעילַאװכעצ ערעייז ןופ .רעמינּפ
 ןוא ןרידנומ עקיד יד ןָאטעגסיױא דלַאב ןבָאה רענלעז עטמירַאוװעצ יד ןוא
 יד ןבָאה רעטעּפש .?סיב ַא .סעקזולב ערעייז ןופ לברַא יד טרעשַאקרַאפ
 :יש יד ,ןטאווַארק יד ןדנובעצ ןוא ?יּפשייב רעייז ןָאטעגכָאנ ןטסיליוויצ
 ַא ןופ ןעגנַאגרעד יו זיא ,ןרָאװעג קיכליה זייוונטונימ זיא סָאװ ,יירעפ
 ,ךעלרָאּפ עקידנצנאט יד טליהעגנייא טָאה לּפענ רעטכייל ַא ,טלעוו רעטייוו
 -נעוואב ןופ שַאמ-שימ ןיא טניוועצ ךיז ןבָאה סָאו ,לבעמ עקידיהנושמ יד
 -עג ךיז קידנעלמירד-בלַאה טָאה סָאװ ,עמַאד עטלַא יד ןֹוא ,סנטָאש עכעל
 ,עשטישט רעטָאק םעד טעלנעג ,לוטשדניוו םענרעצליה ,ןכיוה ןיא טעדיוה
 טייצ ןופ קידנענעפע ןוא ,ינק עריא ףיוא טעשטורמעג טָאז טָאה רעכלעוו
 | ;ּפָאק ןטימ טלקָאשעגנ ,ןגיוא עטרעדנואווראפ טיוצ וצ

 !טנגוי יד !טנגוי יד ,ייֵא ---
 א טצנאטעג טָאה ,שירעטילימ-בלַאה ןָאטעגנָא , רעױּפ רעגנוי א

 -עצס רעד ףיוא סענירַאלײב ןופ ןעגנונעויַאב יד טריטימיא טָאה ,"ַאטָאכ,
 טעקסעלּפעגוצ טָאה םורָא םלוע דעד . טעג נַאטסַאק ןופ ײרעּפַא-ק יד ןוא ענ
 תובהלתה יד .רעדיל רעיזולַאדנא ןעגנוזעג ןעמ טָאה ןַאד .םנעה יד טיפ
 .ןסקאוועג זיא

 ןענייז סע לייוו ,ןעוועג טינ דייר ןייק לייוורעד זיא ןפָאלש ןייג ןופ
 ןבָאה ?ראב , ןֹוֿפ ךעלדיימ יד .םלוע ןצנאג ןרַאפ ןרעמיצ קיגיײװ וצ ןעוועג
 ,רענעמ עקידנפולינב יד טמיוצעג ןוא ענשטעטַאטס םריפעגפיוא ךיז
 א ךיז טָאה ייז ןֹופ ענייא .ךעלגנירדוצ ןרעוו ןביוהעגנָא ןבאה סָאװ
 ?קיטש א עריא ןעוועג זיא סָאװ ,עט'תיבה-לעב רעד טימ טע'דוסעג עלייוו
 ייוצ זַא ,ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .ןטייצ עטלַא ןופ ךָאנ עט'תנתוחמ
 -יוהעגנַא ןוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה ןעמ .קידייל ןעייטש ןרעמיצ
 עצנַאװלטשרעב רעד טימ ןַאמ רעד .העש רעד ףיוא ןעגנידרַאפ ייז ןב
 טציא טָאה ןליירפ עטרישזעטָארּפ ןייז :ןגָאלשעגרעדינ טליפעג ךיז טָאה
 טנאה ןופ ,גנילרעטעמש א יו ,טרעטַאלפעג ,;רַאװננוי יד טימ טצנַאטעג
 (ןַּפיל יד ןסיבעג ךיז טָאה רע .ןסעגרַאפ ןצנאגניא םיא ןוא ,טנַאה וצ
 רעבָא זיא רע ;דלַאװ ןופ רעב םעד ןפורעגסױרַא .ןילַא טָאה רע יַאמלִה
 | :שאימ טכייל ךיז ןענייז סָאװ ,ענעי ןופ ןעוועג טינ

 ט'הנעטעגנייא רע טָאה -- !דניק גנוי ַא ךָאנ זיא ַאטירָאינעס יד --
  !ןפָאלש ןייג זומ יז -- עט'תיבה-לעב רעד טימ

 ?ונ ---
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 -עב ַא ןופ זיא יז .ריא רַאפ רעמיצ רעדנוזַאב ַא ןּפַאש טזומ ריא ---

 | .עילימַאפ רעדעס

 ?ןעמענ ךייא ךיא לָאז ווו ---

 -נָא ןֵא ןגױצעגסױרַא רע טָאה --- !דניק ןנייא ןיימ יו ,זיא יז ---

 , | | .ענעשעק ןופ לעפטרָאּפ ןטּפָאטשעג

 "עג דנוצ א ךיז טָאה עט'תיבה-לעב רעד ןופ ןניוא עצרַאװש יד ןיִא

 | :לרעייפ ַא ןָאט
 יירפ ַא ךָאנ טייטש טרָאד .רעמיצ ןיא רעטלַא רעד וצ ןייג יז לָאז --

 | ,טעב

 ?רעטָאק םעד טימ ...?רעטלַא רעד וצ ---

 טסייב רעטָאק רענעי ?טפַאשלעזענ יד ןָא טינ רשפא ךייא טייטש ---

 יד זיב ּפָאק ןֹופ קילב ןערטיכ ַא טימ ןטסָאמענּפָא םיא יז טָאה - !טינ

 ,סיפ

 -טרָאּפ ןיא ןָאטעג רעטשינ ַא רע טָאה --- !זייב טינ טייז ,ונ ,ונ =

 ...ןטייצ ערעווש יד וצ ןסַאּפוצ ךיז זומ ןעמ ,ןלַאפרַאפ --- לעפ

 ַא יו טפָאלש ,ךעלביוט זיא עטלַא יד ןוא רעמיצ טוג א זיאיס --- |

 ריא ןיא גָאטראפ זיב ןעלמירדּפֶא רשפא אד יז טעוװ םעד ץוח א !ןייטש

 ינייא טָאה שיפ רעד זַא ,רעכיז ןעוועג עט'תיבה-לעב יד זיא -- לוטש-גיוו

 גנוז ַא יז טָאה ןַאד טשרע .ןקילג עלַא טגַאזענוצ טציא טָאה ןוא ןסיבענ

 .חקמ םעד ןָאטעג

 ַא ךיז רע טָאה -- !עקטנַאלוקעּפש עכעלרעפעג ַא טנייז ריא --
 ,ןָאטעג ּפַאב

 !רעסערפ-רעניה רעטלַא ןַא טנייז דיא ןוא ---

 6 6 לא

 טָאה םורַא .שפנ ןקידעבעל ןייק ןעזעגנָא טינ רע טָאה געװ ןפיוא
 קורב ןופ ןסירעג טָאה ןעמ סָאװ ,רענייטש ןופ יײרעקסַארט ַא טכליהעגּפָא

 רעד .אלבמַאר רעד ןופ גנאגניירַא םייב ,ךעלגרעב ףיוא ןפרָאװעג ןוא
 ןגעק טרידַאקירַאברַאפ ךיז טָאה ךעלסעג-טניריבַאל עגנע יד ןופ לַאטרַאוװק

 -עגנָא םעד ןטלַאהעג טָאה עקשֶאי ."ןעמולב יד ןופ ײלַא, רעטיירב רעד

 ןיא רעדילג עלַא טימ טרעיולעג טָאה ,ןפיוה ןיא רעוילָאװער םענעדָאל

 ןיא רעטעייטרַאפ ַא טרַאשעג ךיז ןנָאר יד ייב ןוא תוכשח רעטכידעג רעד
 . .ןרעיומ יד ןופ ןטָאש



 -נֶא ןוא םוטש ןביוהעג ךיז טָאה .ט .נ .ס רעד ןופ זיוה עכיוה סָאד
 -ףמַאק ַא ןיא ןענַאטשעג ןענייז ריט רעד ייב ןטסידרַאװג יד .טערומכעג

 -:ןלקענּפָא ןבָאה טירש עקילייא סעקשאי .זיֹוה ןופ ןגָאר עלַא ייב עיציזַאּפ

 טרעפטנעעג ייז טָאה ָאכע ןַא ןוא םורַא ןופ טייקליטש רעטיוט דעד ןיא ןענ

 .ּפָאק ןייז ףיוא טליצעג ןבָאה ןרעװלָאװער ייווצ .ןסַאנ עטייוו ןופ

 | וטפאשטניירפ ---

 !ןביילב ןייטש --

 ענעסָאלשעג טימ ןָאטעג לסיירט ַא רע טָאה --- !טפאשטניירפ -- |
 | | .סעינָאלד

 ?לָארַאּפ יד ---

 .ןדַאקירַאב יד ןופ םוק ךיא ..,!ןדַאקירַאב ...טינ סייוו ךיא --

 ןרעװלָאװער יד ןופ סעּפול יד .טרירעג טינ רענייק ךיז טָאה עלייוו ַא

 -ענ טימ ןענַאטשעג ץלַא זיא עקשֶאי .קידנעָארד ןוא רַאטש טקוקעג ןבָאה

 שטילנ א ךיז טָאה ןטָאש ַא .טפאשטניירפ ןופ ןכייצ סלַא ,טנעה ענעסָאלש
 -עג טכייל ַא םיא ןוא טרעטנענרעד ךיז טָאה ןאמ ַא ,רעיוט ַא ןופ ןָאטעג

 | | :םינּפ ןיא ןָאמ
 : ?ךיז טכאד ,יטורוד-אנמולָאק ןופ ---
 ןעזועג טינ רע טָאה -- דירדַאמ עטנערפ ,יטורוד-אנמולָאק ,ָאי --

 ,לּפמעל סָאד ןטלאהעג טָאה סָאװ ,ןקידנדייר ןופ םינּפ סָאד
 , ?עסָאכ ,טסנאק ֹוד ...טימ ןעזעג ךיד בָאה'כ ---
 .ןסָאש עטשרע יד ןופ ןלַאפעג זיא עפָאכ --

 .ןעירשעגנסיוא רענעי טָאה -- !?טיוט ---

 -םיױדַא זומ ךיא ...טולב ןיא ןניל ןעזעג םיא בָאה'2 .טינ סייוו'כ ---
 !ןיינ

 | !םירבח ,ךרודַא םיא טזָאל --

 ךיז ןוא קָאטש ןטירד ןפיוא עדניוו רעד טימ ןרָאפעגפיורא זיא רע
 א ןופ ענורַאּפש ַא ןיא .,ןרָאדירָאק עלעקנוט יד רעביא ןפיול טזָאלעג

 -לַארענעג ןופ ָארֹויב ןיא זיא'ס -- .ןייש ַא טקרעמַאב רע טָאה ריט
 .קינייוװעניא ןיידַא זיא ןוא ריט יד ןָאטעג סיד ַא טָאה רע !רַאטערקעפ

 ןעירשעגסיוא רע טָאה -- !סַאג ןיא סױרדַא ןענייז רעטעברַא יד --
 יה / !ףעװעג ןֹוא ןשטנעמ ףרַאד ןעמ --- לעווש ןופ ךיילג

 ןסעזעג ראטערקעסי-לַארענעג ןבעל ןענייז לשיט םעניילק ַא םורַא
 -עג גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה ייז .רעמינּפ עטכארטראפ טימ ןשטנעמ עכעלטע
 עכעלטע טניז ןטאהַאב ָאד ךיז ןוא סָאג ןיא ןשינעשעעג יד ןופ טסואוו
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 = יג

 ןטערטסױרַא -- :ןעמוקעג טינ ייז ןענייז סולשאב ןייק וצ ,רעבָא .העש
 -קעריד טקידיײרּפעג ןרָאי טניז ךָאד ןבָאה ייז -- ?דנאטשפיוא םעד ןגעק
 -סיוא טעוװ סע -- ?דנאטשפיוא םעד ןפלעה ...!ןסַאמ יד ןופ עיצקַא עט
 סָאװ ,אפוג רענַאל ןשינַאקילבוּפער ןיא גירק-רעגריב רעקיטולב ַא ןכערב
 ?ץלַא ןליפשראפ טינ .ייז ןלעװ ...!אנוש ןבעלרעסיוא םעד ןפלעה טעו
 -סיד גנַאל ,םישעמ עטקעריד ןופ ןשטנעמ יד ,ייז ןבָאה דעבידעד ןוא |
 רעד רַאפ טנעמָאמ-לרוג ַא ןעוװעג זיא'ס .ןעוועג בשיימ ךיז ןוא טריסוק
 ֿלָאמ ןטשרע םוצ .טלעוו רעד רָאנ ףיוא רשפא ןוא דנאל ןיא ָאד גנונעווַאב
 ןבָאה טציא דָארג ןֹוא .טכַאמ רעד ןופ לעווש ןפיוא ןענַאטשענ; ייז ןענייז
 -פֶא טייקכעלגעמ א ןבעגעג ןבָאה דייר יד .ןרידיצעד טנעקעג טינ ךיז ייז
 ןשיוצניא ךיז טעו רשפא .סולשאב זיא טינ ןכלעוו עלייוורעד ןגיילוצ
 ףיוא ןגָארט ןזומ טינ ןלעװ ייז ןוא רעהַא רעדָא ןיהַא ןדיישטנא ןינע רעד
 | י | ,..תוירחַא יד ךיז

 טשינ טָאה רענייק סָאװ ,תוקפס ערעפיט ךָאנ ןבָאה רשפא ןוא
 -יוט אנַאלעצרַאב ןיא ןבָאה ייז :תוחומ יד ןיא טרעבנעעג ,טדערעגסױרַא
 -ייז ףיוא זיא רעטעברַא טייהרעמ יד ,רעוועג ןבָאה ייז ,ןטאדלָאס רעטנז
 יד ןּפאכרַאפ העש רָאֹּפ ַא ןיא לעפַאב רעייז ףיוא טעװ ןוא טייז רע
 ריב םעד ןריפ רעטייוו ןזומ טעװ ןעמ . .?רעטייוו סָאװ ןוא --- .טָאטש
 -אב טימ ,ןטמַא טימ ,ןרָאטסינימ טימ גנוריגעד ַא ןלעטשפיוא ,גירקדרעג
 -ַארקָארויב ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,טארַאּפַא ןצנאנ םענעי טימ ,עטמא
 | - ...ןעיט

 עמיטש סעקשֶאי טָאה -- !סַאג ןיא סױרַא ןענייז רעטעברַא יד --
 -נאהעג זיא סָאװ ,טייקליטש יד ןסירעצ ןוא לעווש ןפיוא טרזחעגרעביא
 שיט םודָא ּפעק ענעזָאלענּפָארַא יד ןשיווצ ןעג

 -עברַא עטנפַאװַאב ןופ ?וק רעד ,סָאג ןופ םיטש יד ןעוועג זיא'ס }
 ...ןרעפטנע זומ ןעמ .ןדַאקירַאב יד הוא ,ןטנוא טרַאװעג ןבָאה סָאװ ,רעמ
 ,ריט רעד וצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה ןקילב עֶלַא

 -ניא .ייז ןופ עכעלטע טנָאקעג טָאה רע ,טקוקעגנָא ייז טָאה עקשיא
 ,רעדנַאלב ַא ,ישוס ןסעזעג זיא ,ןייש רעכעלטיור ַא ןופ ןטכױלַאב ,ןטימ
 .ןרעטש ןטשטיינקרַאפ א רעטנוא ןלירב עסיורג טימ ,ןַאמ רעקירעילטימ
 -ארייא עַלַא טדערעג טָאה ,טיבעג ןשיכעשט ַא ןופ רע טָאה טמַאטשעג
 -עווַאב רעלאנָאיצַאנרעטניא , רעד ןיא טעברַאעג ןוא ןכארפש עשיאייּפ
 .ןטלַאהַאבסיוא ךיז ,טרעגנוהעג ,טלעוו יד טרעדנַאװעגסיוא טָאה רע ."גנונ
 -אפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ דעטנלאפרַאפ ַא ,ןוא ןרעלעק ןיא

| 2 | 6 



 רעד ןופ לעװש םעד ףיוא ןענאטשעג לָאמנייא טשינ רע ןיא  ,ייציל

 'חעד ַא טאהעג ןבָאה ןטסיכראנַא יד ואוו ,עינולַאטַאק ןיא ,ָאד טשרע .הילת

 : : ,טמעטָאעגּפָא יירפ לָאמ ןטשרע םוצ רע טָאה

 ןיא ,ןביירש ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג דימת רע ןיא ,רעקיטערָאעט ַא

 עג טָאה טכאנ עצנַאנ ַא .ןטכירַאב ןריגַאדער ןו ןעניטעלויב ןסַאפרַאֿפ

 ןעגנַאגרעד טרָאד ןופ ןיא דימת ןוא רעמיצ ןייז ןיא ּפמָאל רעד טנערב

 סעקנישַאמ-ביירש ןופ אנוש רעד, ,עקשֶאי ןליפַא ,ןריּפַאּפ ןופ ןרַאנק ַא

 ,ןַאמ ןקיזָאד םוצ ץרא-ךרד ןפיט ַא טליפעג טָאה ,"ןטנענילעטניא ןוא
 ןסעומש םוצ טייצ ןענופעג ךָאד ןוא טכאנ יוװ גָאט טעברַאעג טָאה סָאוװ

 .רעטעברַא רעדָא רענַאיצילימ ןדעי טימ ,רנח ןטושיּפ ןדעי טימ

 יד ןיא טקוקעננײרַא םיא טָאה רע .טנעקרעד ךיוא םיא טָאה ישוס |

 טָאה.-- ?/טַארַאפ ןיא דשוח ךימ טסיב, :קילב ןקירעיורט ַא טימ ןגיוא

 ךיז ךיא בָאה ןבעל ץנאג א, -- טדערעג םוטש קילב רעקיזָאד רעד

 וצ טאהעג ךיא בָאה ןבעל ץנאג ַא ,יידיא רעד רַאפ ןעוועג שפנ רסומ
 ןבָאה .רימ ןעוו ,טנייה ןוא .רעמיווט עטפדורעג ,עקירעגנוה טימ ןָאט

 ,טירש ןקידנרידיצעד םעד ןכאמ טנעקעג ןטלָאװ רימ ןעוו ,טפַארק גונעג

 .-בעמנָא ךיא ןיב ,טנעה ענענייא יד ןיא ?רונ םעד ןעמענוצרעביא ידכ

 |  | ... קיט

 טפאכראפ םיא טָאה'ס .קילב ןעמוטש םעד ןפירנַאב טָאה עקשֶאי

 ,ץילב א טימ ןטכיולעגכרוד יוז .ןַאמ ןקיזָאד םוצ תונמחר ןופ ליפעג ַא

 טגנעה סָאװ ,םומַאפ רעד טקעלּפטנַא קילבנגיוא ןייא םיא ךיז טָאה

 רעגנַאל רעד טרָאד טָאה סָאװ .סנליוו ןוא םישעמ עכעלשטנעמ רעביא

 ..?5רוג ןדנילב ןוא עידענַארט רעשיכירנ רעד ןגעוװו טנ'שרדעג ןַאמייר

 .קילב סישוס ןדיימוצסיוא ידכ ּפָאק םעד טיײדדעגּפָא טָאה רע

 ,פוטש םענעגיובעגסיוא ןַא ףיוא:טדאּפשעגנָא ,זיא ןישוס ןופ םטכער
 רעטכער ןייז .סָאריּפַאּפ ַא טרעכיורעג ןוא ןַאמ רעכעלקיד ַא ןסעזעג
 טאה םיא ךיוא .ןעלנָא ןרעביא רעטסוּפ א ,ןעגנַאהענּפָארַא זיִא ?ברַא

 ,עיצולאװער רעד תעב ;טסיכרַאנַא רעשיסור ַא ,ַאשַאס :טנַאקעג עקשָאיו
 ,רעטעּפש רֶאי רֶאֹּפ ַא .טנַאה עטכער ןייז ןריולרַאפ רע טָאה ,1918 ןיא
 טימ ןפָאלטנַא זיא רע ןענַאװנופ ,ריביס ןייק טקישרַאפ םיא ןעמ טָאה
 ןופ :לָאמַא ןופ טנַאקעג טָאה רע עכלעוו ,םירעיוּפ עקיטרָא ןופ ףליח רעד

 יי בי .1919 ראי ןיא ,רַאצ ןרעטנוא ,"עקליסיוו , רעטשרע ןייַז

 רע טָאה רשפא .ּפָאק םענעזָאלענּפָארַא ןַא טיס ןסעזעג ןיא רע

 -ישזער ענעדיישראפ רעטנוא ןעננוקישרַאפ ייווצ ענייז ןגעוו טרעלקענ
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 יד ביוא :עיצַאוטיס עקיטציא יד טניילעגרעביא רע טָאה רשפא ןוא ןעמ

 -יװ גיז ןכָאנ םיא ייז ןלעװ ,םיתב-ילעב יד ןרעוװ ָאד ןלעװ ןטסינומָאק
 ןעמ טקישרַאפ דניצַא ,ןיינ ...םירבח ענייז טימ םיא ,ןקישרַאפ לָאמַארעד
 פא רעטשרע רעד ךיז טָאה רע ...!שרעדנַא סע ןעמ טכאמ טנייה ,טינ
 | 0 ;ןפורעג

 !סַאג ןיא רעטעברַא יד ןפור ףרַאד ןעמ --

 -ימ רעשינַאּפש ַא טקורעגסױרַא ךיז טָאה ?קניוו ןקידנטָאש ַא ןֹופי
 ןפיוא עקאטַא ןַא קידנריפנָא ,ןעזעג לָאמַא טָאהּשעקשָאי סָאװ ,ןַאמ-רעטיל

 | :טנַאזעג לימש טָאה רע .טנַארפ-ןָאגַארַא
 עמראזַאקסוקאטראפס רעד ןיא ןַאמ טנזיוט ףניפ ןכָאה רימ = -- 

 ןעצ ןעמוק םורַא העש סקעז ןיא ןלעוו ףרַאד ןעמ ביוא .אנָאלעצרַאב ןופ
 | .טנָארפ-אניפ ןופ ןַאמ טנזיוט

 -ליטש א טשרעהעג טָאה עלייוו א ןוא ןניוושעג ןבָאה ערעדנַא עלַא
 ' :טרָאװ סָאד ןעמונעג ישוס טָאה ןַאד .טייק

 טעװ ,טנָארפ םעד ןענעפע טנייה ןלעװ רימ בוא רעבָא ...!טוג --
 ...לרעמיצ ןקיזָאד ןיא לַארענעג רעשיטסישַאפ ַא ןציז םורַא ךָאו ַא ןיא

 ףיוא ןייג ָאד ןליו רימ ?ןבעגכַאנ דימת רימ ןזומ סָאװרַאפ ---
 -סױא יי ז ןלעװ ןגרָאמ !םזילָאיצָאס םוצ ךרד םענעגייא רעזדנוא
 -עוו רימ זַא .ןעגנומענרעטנוא ערעזדנוא עלַא ֹוצ סעּפַאל ערעייז ןקערטש
 ןייז ןעגנואווצענ ייז ןלעוו ,סענמולָאק רָאֹּפ ַא ןעגנערבּפָארַא . ,רעבָא ,ן5
 ,אשַאס טרעפטנעעג טָאה -- ?אקינָאפעלעט , יד ןבעגוצּפָא

 טּפַאכעגרעטנוא טָאה -- ...ןּפַאכרַאפ יז טעװ ָאקנַארּפ ןוא --
 - | | - ,שרעדנַא רעצימע

 ןפָאלעגסיױֹורַא זיא רע .ףוס ןזיב טרעהעגסיוא טינ םיא טָאה עקשָאי
 ןרָאדירָאק ענעשַאלעגסיױא .יד טימ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןוא רעמיצ ןופ
 רע ;טכערעג זיא ישוס זַא ,טליפעג רע טָאה עלייוו ַא .גנאגסיורַא םוצ
 ףיוא הרבח יד ֹוצ רעכינ סָאוװ :ליפעג ןקיזָאד םעד ןעירשרַאפ רעבָא טָאה

 רעביא קידנפיול ,ןייֵלַא ךיז וצ טרזחענרעביא רע טָאה -- !ןדַאקירַאב יד
 ,ןכירג ?שקָאל רעננַאל רעד טעוװעלערטעג טרָאד טָאה סָאװ --- .ּפערט יד
 רע !ןטייצ עקיטנייה יד ןיא טינ ןריסַאּפ םיסנ ןייק ...םיסנה לע ,םינוי
 ןלעקנט א ןיא .םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא טָאה ןוא ןבילבענ ןייטש זיא
 ,קַאז-קֹור ַא טכוזענסיוא טָאה רע .רעוועג סנטסַאק .ןענַאטשעג ןענייז לקניוו
 זיא'ס סָאװ ,זלַא ןקַאּפ ןביוהעגנָא ןוא לסקַא ןַא ףיוא ןעגנַאהעגנָא םיא
 -ער ןוא ןליוק ,ןטאנַארג-טנַאה :טנעה יד רעטנוא ןלַאפעגרעטנוא םיא
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 -רַאוװנ-רעטעברַא יד ןגיוצעגוצ טָאה לַאטעמ ןופ שיורעג רעד .ןרעװלָאװ
 ,טכענ יד ןיא טכַאװעג ָאד טאה סָאװ ,עיד

 טגערפעג םיא טָאה -- ?ןדַאקירַאב יד ףיוא םוא ךיז טסרעק וד --
 ,טניירפ ם'עסָאכ -

 ןאי =

 ןייז ןָאטעגכָאנ ןבָאה עכעלטע .טרעטשעג טינ םיא טָאה רענייק

 ןעלטרַאג יד רעטנוא ,סענעשעק יד ןיא עיצינומַא טּפוטשעג ,ליּפשייֿב

 .סאג ןיא םיא טימ ןעמַאזוצ ןפָאלענּפָארא ןענייז ןוא ,ןשַאט ןיא ןוא

 ףיוא רעדייר-ךיוה יד טמורבעצ ךיז ןבָאה טכאנאב רענייז ַא ייווצ

 קיירטש-לארענעג ַא וצ רעטעברַא יד ןפורעג טָאה .ט .נ .ס יד ..ןגָאר עלַא
 ןוא ,ןטַאקידניס ןוא ןבולק יד ןיא ןעלמאזרַאפ וצ ךיז ןלױפַאב ייז ןוא
 טלמירדעג-בלַאה טָאה עקשֶאי ,ןעגנוזייוונָא עקידרעטייוו ןטרַאװּפָא טרָאד

 / רעצימע .םורַא רעדורעג ַא טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,עדַאקירַאב ַא רעטניח
 :טריטוקטיד טָאה םלוע רעד .סעיינ יד ןבענענרעביא םיא טָאה

 !ןטַארַאפ זדנוא ןבָאה ייז ךיוא ---

 -ָארּפ ןופ רעוװעג-טּפיוה סָאד ןיא קיײרטש-לַארענעג רעד ,ןייג --- |
 | | | : !טַאירַאטעל

 ?ןדַאקירַאב יד ףיוא קלָאפ סָאד ןפורעג טינ ייז ןבָאה סָאוורַאֿפ ---

 עלַא ןיא ןסָאש עטלצנייארַאפ טכליחענּפָא ןבָאה טכאנ עצנאנ ַאי

 :הרושב יד טכארבעג זיוה-:טנגוי ןופ חילש ַא טָאה גָאטרַאפ .טָאטש ןקע

 טינ ..,סַאג ןיא ּפָארַא ךָאד ןענייז .י .א .פ ןופ הרבח רעטרעדנוה --

 י | | !ןלאקָאל יד ןיא
 ! ,ט .נ .ס --- .י .א ,פ יד ןבעל לָאז --

 -ענּפָא ךיז יירעסיש עשימרוטש .ַא טָאה ןענינַאב ןופ ןעיורג ןטימ
 ךיז טָאה קיטייצכיילג .ץַאלּפ-ַאינולַאטַאק ןופ לַאטראווקיץינערג ןיא - ןסיר
 :נונערָאוװ יד ןָאטעג גָארט א ,םי םוצ זיב ,ךעלסעג עלַא ךרוד

 : ! ַאלבמַאר רעד ךרוד ןָא טפיירנ עידרַאוװג יד ---

 :סיפ יד ףיוא ןָאטעג ביוה א ךיז טָאה םלוע רענעפָאלשרַאפ רעד

 !ןדאקירַאב יד ףיוא עֶלַא --

 !רעייפ טננאלרעד --

 ןיא טלייטרַאפ טָאטש יד ןענופעג טָאה גָאט רעקידנעייגפיוא רעד

 -ןֿפב , רעד ןופ ןטייז עדייב ןופ ךעלסעג יד ןיא .ןרעגַאל עכעלטנייפ ייווצ

 רעד ןופ לטרעפ ןיא ןוא "לאטראווק ןשיזעניכ , ןיא --- ?אלבמַאר-ןעמ
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 רעטעברַא עטריטלָאװער יד טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןבָאה -- עלַארדעטַאק
 -אטַאק ןופ קידנביוהנא ,ןטנגעג עקיזָאד יד ןשיװצ .ןרענָאיצילימ ןוא
 ,ילַא יד טזָאלענּפָארַא קיד'עוּפש ךיז טָאה ,סנסופוצ ,םי ןזיב ץַאלּפ-ַאינול
 .טעוועשובעג טרָאד טלָאװ טסעּפ יד יו ,עטקידיילעגסיוא ןוא עטסוּפ ַא
 -עגוצ ,ןטסידרַאװג-סגנוריגער טרילורטַאּפ ןבָאה ,ץאלּפ םייב ןביוא רָאנ
 .סעדייבעג עכיוה יד ןופ ןרעיוט יד ןיא ןוא טנעוו עווָאנָאר יד וצ עטקירד
 . ןסיורג םעד םערוטש  ןיא ןעמענרַאפ וצ טריבורּפ .ייז ןבָאה לָאמ עבעלטע
 רעטניה ןופ ןָאטעג ץיילפ ַא ןליוק ןגער ַא טָאה לָאמ סעדעי רעבָא ,רַאוװלוב
 ייז ןוא .ךעלסעג עקיטייז עֶלַא ןופ ןדנַאר יד ףיוא סָאװ ,ןדַאקידַאב יד
 .עטעדנוװראפ ןוא עטיוט קידנעמענטימ ,ןעיצקירוצ טזומעג ךיז ןבָאה
 ןלעטשנייא טימ טנגונגַאב ךיז ייז ןבָאה ןפירגנָא עכלעזַא עכעלטע ךָאנ
  .םי םוצ ןעגנאהּפָארַא יד טרינימָאד טָאה סָאװ ,ץַאלּפ ןפיוא סעיציזָאּפ
 עטיירב יד רעייפ-ןזעיַארטימ ַא רעטנוא ןטלַאהעג ייז ןבָאה םורַא ױזַא
 טינ ןוא ,טָאטש ןטימניא "דנאל-סמענייק , ןימ א ןרָאװעג זיא סָאװ ,ייֵלַא
 ןופ ןלאטרַאװק עטעוועטנובעצ יד ןשיוצ גנודניברַאפ ןייק זצ טזָאלרעד
 ' ,ןטייז עדייב

 טנעה יד ןיא ןענופענ ךיז ןבָאה טָאטש ןופ ןלייט טקירעביא יד
 -פָא ערעסערג ךרוד ןרָאװעג טכאוזַאב ןענייז ןסַאג יד ,גנוריגער רעד ןופ
 -עג טשינ ץיגרע ןיא ךיז ןבָאה !שטנעמ עליוויצ .ןטסידרַאווג ןעגנולייט
 ןבָאה ןעלטרעפ עקיאור יד ןיא ךיוא לייוו ,זָאנ ַא ןקעטשוצסיױרַא םיורט
 -סיוא ןנעלפ טכירעגמוא ןוא סעּפורג עטנּפָאװַאב  םכיוטעגפיוא טּפָא
 ךיז ןבָאה "ץיירק ןטיור, ןֹופ ןסנַאלוכמַא יד רַאנ .ןעיירעסיש ןכערב
 ןענייז גנאלק ןקידנלאש טימ .טָאטש רעצנאג רעד רעביא טגעװַאב יירפ
 -אב יד ןיא טזָאלעגניירַא ךיז ןוא ַאלבמַאר רעד ךרוד ןליפַא ןרָאפעג ייֵז
 ןוא עטיוט יד טלמַאזעג ןבָאה ייז .םורַא ןֹופ ןטניריבַאל עטרידַאקיר
 .-םיתמ עקיבלעז יד ןיא טריפענּפָא ייז ןוא םידדצ עדייב ןופ עטעדנווורַאֿפ
 טיִמ טנגענַאב ייז ןעמ טָאה םוטעמוא- .ןלַאז-עיצַארעּפָא רעדָא ,רעלביטש
 | :סורג ןבלעז ןטימ ןוא ןטסױּפ עטקערטשעגסיוא

 | !םירבח ,דולֲאפ ---
 יד ךרוד ןָאטעג ריצַאּפש ַא עקשָאי טָאה ,ןרָאװעג קיטכיל זיאיס ןעוו:

 .גָאט-גנילירפ רעלעה ַא ןעוועג זיאיס .םלוע םעד טכארטַאב ןוא ךעלסעג
 ןשיווצ טקוקעגסױרַא ןטרָאד ןוא ָאד ןבָאה ןעמולב עקניגנוי ,עטלצנייארַאֿפ

 ןענָאקלַאב יד ףיוא .ןפיוה עגנע ןֹוא רעזייה עטקירדעננעמַאזוצ יד = |
 ָאד טָאה רע .ןענָאזַאװ יד טילבעג ןבָאה סע ןוא שעוו טנקירטעג ךיז טָאה
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 טראּפשעגנָא .יטורודיאנמולָאק ןופ הרבח עטנַאקַאב עכעלטע ןפָארטעג ;

 ייז .רעמינּפ ענעסקאוואב טימ רעטעברַא טלמירדעג ןבָאה רענייטש ףיוא

 ןופ ןעמוקעג רעהַא ןענייז ייז ןופ ךס ַא .ןשאוועג טינ ןעזעגסיוא ןבָאה

 "ענסױרַא טכאנ ןטימניא ןענייז ערעדנַא ,קירבָאפ ַא ןיא טכיש-טכַאנ ַא

 ,טעטשרָאפ עטיוו ןופ ןפיולוצ ןעמוקעג ןוא ןטעב יד ןופ ןעגנורּפש

 טימ ןזיוה ןיא טּפוטשרַאפ ,ךעלקער-עמאשזדיּפ ןגָארטעג ןבָאה עכעלטע
 -ביוטשראפ ןיא ,ןקַאב עלופ טימ ,ןַאמ רעקיד ַא .ןקעלפ-ליוא עצרַאװש

 יזָאלב א יו ,טעּפָארכעג רעווש טָאה ,רענערט-ןליוק ַא ןופ םישובלמ עט

 -רעזייא ןא ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא רע .ףוס םוצ ףייפ ַא טימ ,קַאז
 יימ רעטשרע רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ץארטַאמ ןכייו ַא טימ טעב םענ

 ןבענַאד .עדַאקירַאב סלַא טצונאב ןוא ביטש ַא ןופ טּפעלשעגסױרַא טונ

 םוצ טנידעג תליחת ךיוא טָאה סָאװ ,לוטש ַא ףיוא ןפָאלשעג דניק ַא זיא

 טרעכיורעג ,ךעלזיירק ןיא ןגעלענ ןענייז ןרענָאיצילימ .קעווצ ןקיבלעז
 -עג טכירענמוא ךיז ןבָאה טניירפ עטונ עטלַא .ןטרָאק ןיא טליּפשעג ןוא

 ךיז ייז ןבָאה ןַאד .סעציילּפ יד רעביא טשטַאּפעג גנַאל ךיז ןוא ןפָארט
 -עגפיוא ןבָאה ואוזץיגרע ןופ .קאבַאט טימ ןעוועג דבכמ קיטייזנגעק
 טָאה ןעמ ןוא ןעוועג טינ ןענייז רעזעלג ןייק רָאנ .ןייוו רעשעלפ טכיוט

 יד טנָאמרעד ךיז ןעמ טָאה ןַאד .ךעלזדלעה יד ןופ ,רדס ןטיול ,ןגיוצעג

 -טינ-ואוו .םירבח ףיוא טגערפעגכָאנ ןוא ,ןטנָארּפ יד ןוא "געט עטשרע

 סעטנעל טימ ,ןזיוה עשירעטילימ ןיא ןעיורפ עגנוי ןעזעג ןעמ טָאה ואוו

 ןענייז עטסיימ יד רעבָא .טייז רעד ייב ןסקיב ןוא ןטסורב יד רעביא ןליוק

 יּפָא-ץיירק-עטיױור טָאהעג ןבָאה ,ךעלדיילק עליוויצ ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג

 .רענעמ יד רַאפ ןסע טכארבעג רעדָא סמירָא יד ףיוא ןעגנונעכייצ

 - סָאװ ,ךעלקירַאנַאק עלעג יירד טרעשטיוושטעג ןבָאה ןָאקלַאב ַא ףיוא
 ףךיז טָאה יױרּפ ערעטלע ןַא .לגייטש ַא ןיא ןעגנורּפשעגמורַא קיטסול ןענייז

 ןופ ?כעלב ַא ןיא רעסַאװ ןסָאנעגנירַא ייז ןוא לעוװש ןפיוא ןזיװַאב

 .סָאװ ,טיורב ַא ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה רענָאיצילימ ַא .עקשוּפ-סקַאװאוש ַא
 ;סיפ עריא וצ ןלַאפעג זיא

 !פנייפ ענייד רַאפ ןוא ריד רַאּפ ,לרעטומ ,םענ --
 יי | !רבח ,קנַאד ַא --

 ןבָאה ןָאקלַאב ןקיד'תוניכש ַא ףיוא .ןסירַאפ ךיז ןבָאה ּפעק עכעלטע

 | : ןעמולב ןסָאגַאב טָאה סָאװ ,לריימ א טקרעמַאב ייז
 | !עציװַאסארק ,ּפָארַא םוק ---

 !קנורט א ךיוא זדנוא ביג --
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 .ןָאטעג גנוז ַא טָאה -- ...:טכאמשרַאּפ ןענייז תומשנ ערעזדנוא ---|
 | | יה ,רעטעברַא רעגנוי ַא

 ריא ןופ ןדנאר יד טנַאה ןייא טימ ןטלאהענוצ טָאה לדיימ סָאד
 ןעזרעד טָאה ןעמ .ןסירַאפ ןוא ןזָאלבעגנָא טָאה טניוװ רעד סָאװ ,לדיילק
 ןוא ,טקיצטנַא ךיז טָאה םלוע רעד ןוא שעוודעטנוא ןעיולב ןופ ןציּפש

 ,בוטש ןיא ןּפָאלעגניירַא ןוא ןרָאװעג טור זיא יז .ָאװַארב טשטַאּפעג

 יד ןָאטעגנ ביוה ַא ןבָאה עלַא ,ןסָאש עכעלטע טכליהעגּפָא ןבָאה סע

 -עג טינ ךיז ןבָאה טנרָאפ ןופ הרבח יד רעבָא .טכראהעגפיוא ןוא ּפעק

 -נוקיטפעשַאב ענייז טצעזעגרַאפ ךעלטימעג טָאה קלָאפ סָאד ןוא טריר
 ןעמוקניײרַא ןגעלפ סָאװ ,רעטעברַא עכעלטע טקרעמַאב טָאה עקשאי .ןעג
 .ייז ןבעל טצעזענוצ ךיז טָאה רע .ט .נ .ס ןיא

 -נַאב ַא טימ רערעטלע ןַא טרעלקרעד טָאה --- ?טסיײטשרַאֿפ --
 -יירפ ךיוא רָאנ ,םזילַאיצַאס רָאנ טינ ןליוו רימ .--- טנַאה רעטרישזַאד
 -םעשאב טרָאד ןענייז סָאוװ ,רעטעברַא יד וצ טרעהענ קירבַאפ יד .טייה

 עֶלַא ןופ רעייטשרָאפ יד .רעייטשרָאפ ערעייז יירפ סיוא ןלייוו ייז .טקיט

 טפַאשטריוו רעד טימ ןָא טריפ סָאװ ,עלַארטנעצ ַא ןעמַאזוצ ןפַאש ןכַאפ

 ,?גנוריגער ַא ןַאד וטספרַאד סָאװ וצ ,דנאל ןצנַאג ןופ

 ךיז עמיטש-ןעיורפ עקידנעגנילק ַא טָאה -- !עװַאק עמערַאװ --
 ַא טימ ,לריימ-ננוי א . .ןעגנורעלקרעד עטסנרע יד ןיא ןסירעגניירַא
 טימ גורק ןסיורג א ןגָארטעג טָאה ,םירֶא ןרעביא דנַאב ןטיור-ץראווש
 .עפורג ֹוצ עּפורג ןופ ןעגנַאנעג זיא ןוא טנעה יד ןיא ךעלעּפעט ייווצ

 ' ??ןיוה-טנגוי , ןופ טפמוק ---
 !םענ ?ןעקנירט טסליוו --- ןעקשֶאי טנַאקרעד יז טָאה --- !יעללֶא --

 .דנאר ןזיב ?ּפעט לופ ַא ןפָאגעגנָא יז טָאה --

 ןעגנאנעצ זיא הקשמ רעמירַאװ רעד ןֹוא ןַאטעג ּפוז ַא םָאה רע

 | .רעדילג עּלַא רעביא
 ?ןטרָאד ןופ טסמוק ---

 .ָאי ---

 ?עסַאכ טכאמ סָאוװ -- 

 :ןרערט טימ ןפָאלרַאפ ןענייז ןגיוא עריא .ןגיוושעג עלייוו ַא טָאה יז |
 טינ טבעל רע .טרירעּפָא םיא ןעמ טָאה טכאנ רעבלַאה ַא ךָאנ --

 .ןעגנאנעגסיוא רע זיא גָאטרַאפ .רעמ
 -נורטעגסיוא טינ סָאד דרע רעד ףױַא טלעטשעגקעװַא טָאה עקשֶאי =
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 "ונעג שרעדנַא רעצימע סע טָאה רעטעּפש עלייו א .עװַאק ?ּפעט ענעק

 | :טנאה ןיא ןעמ
 .עשירפ ןָא רימ םיג -- טמירקראפ ךיז רע טָאה -- !טלַאק ---

 ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עקשָאי ..טריוורעס רעטייוו טָאה ?דיימ סָאד

 רעד ּוצ רעדער יד טימ .עדַאקירַאב רעטשרעדָאפ רעד וצ טנאּפשעגוצ ןוא

 םיא רעטניה ןוא ָאטױא רעטרעקעגרעביא ןַא ןגעלעג טרָאד זיא סָאג

 .דמאז ךעלקעז ןֹוא רענייטש עקיקעריפ ןופ לטנעוו ַא ןביוהעג ךיז טָאה

 ,רעכעל-עיצַאװהעסבָא יד ךרוד טרעיױלעג ןבָאה הרבח יד

 ?טָאטש ןיא ךיז טרעה סָאװ --

 ודנוא ַאב ךיז טוט סע סָאװ ,רָאנ ןסייוו רימ ---

 ?טייז רעדנַא רעד ףיוא ןוא ---

 .תועידי ןייק טינ ןבָאה דימ רעבָא .עקירעזדנוא ךיוא ---

 -- ?לאטראווק ןשיזעניכ , ןיא קוק ַא ןּפַאכ ןיינרעבירַא לעוו'כ ---

 טָאה סָאװ ,ןַאמ ןקיצײלּפטיײרב ,ןקירעדינ א וצ טדערעג עקשֶאי טָאה

 .לקנַיוו םעד ןיא רעריּפנָא רעד ןעוועג קיטנעק ,זיא ןוא ןסע טלייטעג ָאד

 יד ןקעטשסיורַא טסעוו וד רָאנ יו ו ,ןגײֿפקעװַא ךיד ןלעוו ייז ---

 | ...טנאה רעד ףיוא יוװ ,ןפָא טניל ַאלבמַאר יד ,זָאנ

 טינ ןלָאז ענעגייא יד זַא ,םורַא הרבח יד ןָא רָאנ גָאז וד .טוג --

 !ןסיש

 ןוא טנַאה רעד ןיא םולעבַארַאּפ םעֶנעדָאלעגנָא ןַא ןעמונעג טָאה רע

 טעזיוּפעג רע טָאה תליחת .סיורָאפ ןָאטעג רַאש ַא קיטכיזרָאפ ךיז

 ןפיוא ןכַאוקעגסױרַא רע זיא ךָאנרעד ,טנַאװ א ןבעל ריפ עלַא ףיוא

 ליטש ןעוועג זיא םורַא .קורב ןטימ ןפיוא ןָאטעג קור ַא ךיז ןוא לרַאוטַארט

 ןענייז רעיוט ןוא ריט .שפנ ןקידעבעל ןייק ןעזעגנָא טינ טָאה ןעמ ןוא

 -רַאֿפ ןעוועג ןענייז סנרָאג עלַא ןופ סנדָאל יד ןוא טקַאהרַאפ ןענַאטשענ

 -ענ טָאה רעמייב יד ןופ רעטעלבעג סָאד רָאנ .רעטסנעפ יד רעביא טכַאמ

 ןבָאה רענעפ .עסידנרעטאלפד טכייל ,עטיור יד ןוא ּפָאק ןרעביא טלמרומ

 .ןגיוא יד רַאפ טלדניוושעג

 -רעד ךימ ןבָאה ייז -- .ןסָאש .עכעלטע ןלַאפעג ןענַײז גנולצולּפ -

 יד ואוו ,?ַאלּפיַאינולַאטַאק םוצ קילב ַא ןּפרָאװעג רע טָאה -- !טּפַאט
 יו ,טליונקעגפיונוצ ךיז טָאה ךע .רעַײפ סָאד טנפעעג ןבָאה ןטסידרַאווג

 ,טרעווילגרַאפ יו ,םעטָא ןָא ןגיל ןבילבעג עלייוו ַא זיא ןֹוא קישזָאי ַא

 ןבָאה ןליוק עכעלטע .טלַאפסַא .ךעלקיטש ןָאטעג ץירּפש ַא ןבָאה ןבענַאד

 .גנולק א טימ ןלַאפענּפָארַא ןענייז ןביוש ןוא ּפָאק ןרעביא ןָאטענ ףיִיַת ַא



 ןוא ןעגנורּפש עכעלטע טננאלרעד ,ןָאטעג ביוח .ַא ךיז רע טָאה לָאמַאטימ
 ,לסעג ןקידרעביאנגעק ַא ןיא ןלַאפעגניירַא זיא

 -עגפיוא םיא טָאה ןעמ ןֹוא תועידי קינייװ טַאהעגנ ןעמ טָאה ַאד ךיוא
 טָאה ןעמ .טלעוו רענעי ןופ חילש ַא םעּפע יו ,דַארַאּפ סיורג טימ ןעמונ
 / - :טלייצרעד קיטייצכיילג ןוא טנערפעגסיוא םיא

 !ןלעפסיוא טעװ גראוונסע רעֶבֶא ,גונעג רימ ןבָאה רעוװעג --
 ?םיב ַא ןלעטשוצ ןענעק רימ ןלעװ רשפא .,ןבעגרעביא לעוו'כ --

 ?םלוע רעד טגָאז סָאװ ?טָאטש ןיא סע טלַאה יו ןוא .טנַאיוװָארּפ
 ?טרעהעג יאדוװַא ךָאד ריא טָאה .ט .נ .ס רעד ןגעוו --
 ?ןטסינומָאק יד ןוא .ָאי ---
 ,ןגָאז וצ 'וזַא ,לַארטײנ טרעלקרעד ךיז טָאה .ק .ו .ס .פ רעד --

 | ,סַאנ ןיא ןפמַאק יד יבנל
 -עגסױרַא ייז ןבָאה ?אטראווק-ןופצ ןיא עירָאטאנַאס רעייז ףיוא --

 טשרע זיא סָאװ ,לגניי גנוי ַא טעדלעמעג טָאה -- !ןָאפ עסייוו ַא ןעננאה
 ,טָאטש ןופ וצרעהַא ןעמוקעג גנאפ טינ

 : ?ערעדנַא יד ןֹוא --
 ןיוש ןבָאה יז .ם .ו .ָא .ּפ ןופ ןשטנעמ עכעלטע זדנוא ַאב ןַארַאפ ---

 | ...עיצַאמַאלקַארּפ ַא טקורדענּפָא ןליפַא
 רעד ןוא ליוויצ ןיא רענייא ,רענעמ ייווצ ןבָאה רעטעּפש לסיב ַא

 -אלקַארּפ ?קעּפ ַא ןגָארטעגוצ םיא ,רעדיילק עשי ירעטילימ ןיא רעטייווצ
 | ;סעיצַאמ

 ?טייז רענעי ףיוא קירוצ טסייג וד ---
 ,ָאי ---

 !טימ ייז םענ ---

 . ?ָאד טייטש סָאוװ ---

 !ךרודַא ןעייל ---

 ?ןענעייפ םוצ טציא דלודעג ןעד טָאה דעװ --
 !ןפיצ ענייז ןענָאק רָאלק טַאירַאטעלַארּפ רעד זומ ,ןגיז םוצ ידכ --

 טדערעג ,סופ א ףיוא ןעקנוהעג טָאה סָאװ ,ןַאמ-רעטילימ רעד טָאה --
 ,טנעצקַא .ןדמערפ ַא ןיא

 .ןופ שימעג 8 ןיא םיא טימ טסעומשעגרעדנַא ַאפ ךיז טָאה עקשֶאי '
 -סיוא ךעלסיב וצ טָאה רע סָאװ שידנעלאה יא שימעלפ ,שיזיוצנַארפ
 1 :ןרָאי-רעדנַאװ ענייז ןיא טנרעלעג

 .סֹופ ןפיוא ןזיוועגנָא רע טָאה -- ?טנָארפ ןפיוא טעדנווורַאפ ---
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 .ןביילב ױזַא ןיוש טעװ .ָאי ---

 -פיוא רעד זיא ךעלטנגייא זַא ,ןרעלקרעד ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא

 ןסאמ יד ןטיירגוצ טפרַאדענ סָאה ןעמ :יופ וצ ןכַארבענכיױא דנַאטש

 סאו ,ןטאר-ןטאדלָאסזןוא-רעטעברַא עשיטַארקַאמעד ןרימַאלקַארּפ םוצ

 ןייז ןלָאז ןטַאר יד ןיא ,דנַאל ןיא טכאמ עצנַאנ יד ןעמענרעביא ןלָאז

 רעבָא ...טַאירַאטעלַארּפ ןופ ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער עלַא ןטָארטרַאפ

 .ןפמעקטימ ןעמ ףראה ,סַָאנ ןיא סױרַא ןאטנָאּפס ןענייז ןסַאמ יד יו ױזַא

 ..?דנאטשפיואזילוי םוצ גנולעטש סנינעל רע טקנעדענ יצ ,טייז רעייז ףיוא-

 .ענרעביא עקשַאי םיא טָאה -- !ןעמענטימ ייז לעוו'כ ,טוג ,טוג --

 יד טקַאּפעגנירַא ןוא ,ןניוצרַאפ ךיִז טָאה סעומש רעד ןעוו ,טקַאה -

 | ,לקער ןרעטנוא סעיצַאמַאלקַארּפ
 !ךרודַא ןעייל ---

 .יגעוו ןפיוא ןענעייל ןיוש לעוו'כ ---

 -רַאפ :עינעטַארטס עיינ א טעדנעוװועגנָא רע טָאה געוו-קירוצ ןפיוא

 -ַאֹּפ רעד ףיוא יירעסיש א טנפעעג תליחת רע טָאה ,לקניוו ַא ןיא טעייט

  -ףאווק עטשרעטנוא יד זַא ,טניימעג ןבָאה ענעי .ץאלּפ ןפיוא סָאװ ,ייציל

 ,טשימעצ ןבילבעג עלייוו ַא ןענייז ייז ןוא ףירגנָא םוצ רעבירַא ןעייג ןלַאט

 רעד ףיוא ןעגנורּפשעגרעכירַא ?ייוורעד זיא עקשֶאי .ףליה טננאלרַאפ ןֹוא

 ןוא טכיילנעגסיוא וליפַא ךיז רע טָאה אלבמַאר ןטימניא .טייז רעדנַא

 גָאט םענעי ןיא .ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא טימ טירש עכעלטע טנַאּפשעג

 ךס ַא ןופ ךשמ ןיא ןוא רעדניברַאפ רעטנענַאמרעּפ רעד ןרָאװעג רע זיא
 -יא טנַאּפשעג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד ןעוועג רע זיא ן'העש

 ."ןעמולב יד ןופ אלבמאר , רעד רעב
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 ןביז לטיּפַאק

 ןײטא7 טדער רע טיבוה וחילא רַאּפ ךיז טלעטשרַאפ וחָאזלשיפ ןָאד

 רעריטרטמ סלא ,ןבעל ןטימ ריש טסַאפרַאפ ןוא

 .טעּפש רעייז ןביוהעגפיוא םלוע דעד ךיז טָאה ןָאיסנעּפ רעד ןיא
 ,ןפָאלש ןעגנַאנעג ןייווקיצנייא ןעמ זיא טכַאנ רעבלַאה ַא ךָאנ טשרע
 פקניוו ַא ןיא טײרּפשענסױא טָאה ןעמ סָאװ ,עקעד רעטלַא ןַא ףיוא רעוו
 ןטימ ןיא ,עזילַאװ א רעדָא לוטש א ףיוא טנעלעגנָא רעוֶו ,רָאדירָאק ןופ
 -ַאוט ןיא טזָאלעג עטשרע יד ךיז ןבָאה ירפרעדניא ןיינ רענייז ַא .לַאז-סע
 יד ןֹוא ןסָאלשעג ןעוועג ךָאנ ןענייז סנדָאל יד יוװ ױזַא .רעמיצ-טעל
 עכלעוו ,עקידנגיל יד ןָא טּפַאלקעגנָא ךיז ייז ןבָאח ,ןגיוצרַאפ ןעגנַאהרָאּפ
 ףיוא טייז ןייא ןופ טרעקעגרעביא ךיז ןוא ףָאלש ןופ טמורבעג ןבָאה
 י | ,רערעדנַא רעד

 ערעטלע יד .ןעיורפ ייווצ סיורַא ןענייז ןרעמיצ יד ןופ םענייא ןופ
 ןעירשענניירַא ןוא טיירדעגמוא ךיז טָאה ,ןבילבעג ןייטש עלייוו ַא זיא
 | יה ! | :קינייװעניא

 ךיא לע ,ןעשטישט טימ טציא ךאנ ךיז וטסעּפעשט רעמָאט ןוא --
 טָאה יז ןוא -- !קינאבוסו ללוז רעטלַא וד ,רענייב יד ןכערבנָא ריד
 ,רעטָאק ןופ קע םעד ןשטעווקעצ טינ ידכ ,ריט יד טכאמעגוצ קיטכיזרָאפ
 םָאד טריפעג יז טָאה טנַאה רעד ייב .לעווש ןזיב טיילנַאב ייז טָאה סָאװ
 לָאז ןעמ ידכ ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ןטלַאחעג טָאה סָאװ ,לדיימ עגנוי
 ,ןגיוא עטיור עריא ןעז טינ

 סָאד .טסיירטעג יז הנקז יד טָאה -- ,עלעצעק ןיימ ,ַאש-ַאש --
 :פוק ןפיוא ןצכולש ןביוהעגנָא טָאה לדיימ

 י ?בוטש יא ןגאז ייז ןלעװ סָאװ ---
 !ןלָאפרַאפ זיא טציא .ןענייוו טפרַאדעג וטסָאה רעירּפַא --
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 ןופ טרַאשעגסױרַא רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ךיִז טָאה רעטעּפש ?סיב א

 ןוא טקרעמַאב ךיילנ םיא טָאה עטלַא יד .רעה רערעטלע רעד רעמיצ ןבלעז

 -מוא ךיז ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה רע ,קילב ןשי'נלזנ .א ןפרָאוװעגנוצ םיא

 טָאה ןוא עצנַאװלטשרעב עכעליורג ןייז טשיוועג ,טקוקעגמורַא קיאור

 -עגסיוא טשרָאקַא טָאה סָאװ ,רעטָאק רעטקידניזרַאֿפ א יו ,ןעזעגסיוא

 -רַאפ םעד קערש טימ טרַאװרעד ןֹוא ,ענעטעמס ?סיש א חבינגב טשַאנ

 ,שולעּפַאק ןטרַאה ןייז ןגָארטעג רעדיוו רע טָאה ּפָאק ןפיוא .קסּפ ןטניד

 זיא רע םירָאװ ,ןסעגרַאפ םיא טָאה רע ל?ייוו טינ ןיוש לָאמסָאד רעבָא

 ַא טנפעעג ,גנַאהרָאפ םעד טרַאשענּפָא טָאה ,רעטסנעפ ַא וצ ןעגנַאנעגוצ

 -נעק זיאיס .ןסיורד ןיא טקוקעגסױרַא ;טייז ַא ןיא טעייטראפ, ןוא ןדָאל

 טָאה רע ןמז לכ ,הטילּפ ןכאמ וצ טייהנגעלעג ַא טכוז רע זַא ;ןעוועֶג קיט

 .רענייב עצנַאג ךָאנ

 רעטלפייוצראפ א טימ ןפורענסיוא רע טָאה -- !ןדַאקירַאב ---

 | | ,עמיטש

 .-עג םיא הנקז יד טָאה -- :תוישעמ ןייק טינ רָאנ לייצרעד וד ---

 2 עב / ,רענניפ ַא טימ טָארד

 "גנילירפ רעלעה א ןֹוא ןדָאל ןטייז עדייב טנפעעצ טָאה טניוו רעד |

 -עג ביוה ַא ךיז טָאה םלוע רעד ,רעמיצ ןיִא טמָארטשעגנירַא טָאה גָאט

 טעליּפשעג ןוא ןגיוצעג ךיז ,לוק ןפיוא טצינעגעג ,סרעגעלעג יד ןופ ןָאט |

 רעמינּפ עטרימשראפ טָאהעג ןבָאה ןעיורפ יד .ןזיוה יד ןופ סעקסַאּפ יד

 -גנעל ?בעמ יד טקורעצ טָאה ןעמ .ברַאּפ ןֹוא עקנימש רענעבָארקעצ ןופ

 -דיימ .עגָאלדָאּפ רעד ןופ סעקעד יד טלקיװעגנעמַאזוצ ןוא טנעוו יד סיוא

 ןריולרַאפ ןבאה ייז סָאװ ,ןשַאט-טנַאה ערעייז טכוזענמורַא ןבָאה ךעל

 םעד ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,רענעמ יד טכוזעג ןבָאה עכעלטע ;ןצנַאט םַאב

 ןקידנפוליגב ַא ןיא ןבָאה טיילעגנוי יד .טפאשטנַאק ןסָאלשעג רעירפ טנווַא

 וצ הנותח טגָאזעגוצ ןוא רעטרעוו-עביל ענ'ענושמ טדערעג דנאטשוצ

 ןוא סרעגעלעג עקילעפוצ יד ןופ ןדנזאוושרַאפ ייז ןענייז גָאטרַאפ ,ןבָאה

 ליפיוזַא ןשיווצ ןענַאקרעד טנעקעג טינ ןפוא םושב ייז ןבָאה עטבילעג יד

 ןטמַאלפעצ .ַא טימ טיײרדעגמורַא ךיז טָאה ןהָאזלשיפ ןָאד .רעמינּפ עדמערפ

 | : ןשטנואווענוצ ןעמעלַא ייז ןוא םינּפ

 ...!בוט לזמ !בוט ?ז6 ---
 ?שינעקישנָא ןַא רַאפ סָאד זיא סָאװ

 הנותח א ףיוא זַא ,טינ ןעד טסייוו ריא ...!ןײטַאֿפ זיא סָאד --

 | ?ןיטַאל ראטְלַא םייב ןעמ טדער
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 סָאװ ,הלותב ערעטלע ןַא טָאה --- ?לרעטָאֿפ ,חלג ַא טנייז ריא --
 טייז א ןָא ןפורענּפָא םיא ,רעדנוזַאב ןטלַאהעג טייצ עצנאג יד ךיז םָאה
 | .טסורב רעד ףיוא ?'מלצ ַא טגָארט יז זַא ,ןזיוועג ןוא

 ..!איבנה והילא ןיב ךיא ,ןיינ ---

 ,רָאדירָאק ןופ לקניוז םענעגרָאברַאפ ַא ןיא ןכָארקרַאפ קירוצ זיא יז
 ןעוועג זיא'ס .טעבעג א טגָאזעג ןוא עקטעשוק ַא ףיוא טצעזעגּפָארַא ךיז
 האור; ןימ א ןעוועג זיא שטנעמ ַא ואוו ,טרָא רעטרעדנוזענּפָא ןֵא
 -יֵצ ַא ףיוא ןטרַאװ טסענ ָאד ןגעלפ ןטייצ עלַאמראנ ןיא ."הארנ וניאו
 גיוא ןייא טימ ןוא תוליפת טגָאזעג טנװָא ןצנַאנ ַא יז טָאה ןטכענ .רעמ
 סָאד טרעהעג יז טָאה ןַאד .לַאז ןיא  ךעלרָאּפ עקידנצנַאט יד וצ טקוקעגוצ
 טימַאב ךיז יז טָאה טכַאנַאב טעּפש ןיב .ןקע עלַא ןיא ןרעטסילפ עקידניז
 ,"סוינַאטנַא ןקילייה ןופ תונויסנ , יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןפיטרַאפ וצ
 ,קינייװסיוא ףיוא טקנעדעג טָאה יז סָאװ |

 רעקילייה רעד ןופ רעטסיולק ַא ןיא טבעלעג יז טָאה גנַאל-ןרָאי
 זיא שינערעקרעביא רעד ןופ ךורבסיוא ן'תעב ."אסָאגַארַאס ןופ הלותב }

 יד ףיוא ןפמַאק יד בילוצ .ַאנָאלעצרַאב ןייק טסַאניוצ ןרָאפעג דָארג יז
 -ורק עריא ןופ זיוה םוצ ןגָאלשרעד טנעקעג טינ ךיז יז טָאה ןדַאקירַאב
 ןטשרע םוצ ,ןאמ א טָאה ,ןטלאהַאב ךיז טָאה יז ואוו רעיוט ַא ןיא .םיב
 ,טכַאנ ןעוועג זיא'ס .טשוקעג ןוא ןעמונעגמורַא יז ,ןבעל -יא ןיא לָאמ
 .םוצ ריא זיא ןַאד .ןסקיב ןוא רעפרַאװנליוק טעקסַארטעג ןבָאה םורַא
 .ןידה-םוי רעטצעל רעד ךיז טרעטנענרעד סע זַא ,ןלַאפעגנייא ֿלָאמ ןטשרע

 רעד רעביא טײרדענמורַא ךיז םישדח עננאל טָאה יז יו ,םעדכָאנ
 קידנעטשלופ טכאנייב ןטכענ יז זיא ,והותה םלוע ןַא ףיוא יו ,טָאטש
 רעד ,טקינייּפעג.יז ןבָאה תובשחמ עקידניז .םעד ןיא ןרָאװעג טנייצרעביא
 ןָא טָאה יז ןוא ןגיוא יד רַאפ טלעטשענ ריא ךיז טָאה רעיוט ןופ ןטש
 יז סָאװ ,עקילייה יד ןופ סעטכישעג יד ןיא טכַארטעננירַא רעהפיוא
 -רעדניא דלַאב עקַאט ןוא .טנעיילעג ליפוזַא ןדָאי עטצעל יד ןיא טָאה
 טדער סָאװ ,ל'מינּפ ןשרעדניק ןטימ ,ןאמ רעד טכיוטעגפיוא טָאה ירפ
 .עסידניז יד וצ טפיירט טגנערב ןוא ןייטַאל

 יד :םורא םלוע םעד טכארטַאב יז טָאה שינעטלעהַאב ריא ןופ
 ןכאמ ןייש ךיז ןוא ןשַאװ ךיז ןֿפָאלעג לענש ןענַײז רעטכעט עשיתכהדלעב
 -עגסױרַא ךיז ןבָאה ןעיורפ-רַאב עקידניז יד ןשיווצ ןופ ערעטלע יד ןוא
 ןרעמיצ יד ןעמיור ןפלָאהעג ןבָאה ייז :סעט'תיבה-לעב עטינעג רַאפ ןזיוו
 טָאה טסניד יד .גָאטימ ןטיירגוצ ןפלעה ךיק ןיא ןעגנַאגעג ןענייז ןוא !
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 ןגוצעגסיוא ךיז טָאה ביױוטש פולס א ,סמיזעב עכעלטע טכארבענ

 עקילייצמוא ןוא ,ןוז רעד ןופ ןלַארטש עקיטכיל יד סיואגנעל ,קידעוּפש
 + ןּטלָאװ ייז יו ,אתורבחב טצנַאטעגמורַא טרָאד ןבָאה ךעלעדמעז ענעדלָאג

 - .גנילירפ ןופ הנותח יד תובהלתה טימ טרעייפעג

 לייורעד ךיז טָאה זיוה ןופ טעלַאוט רעקיצנייא-ןוא-ןייא דעד ייב
 ןעמ .ייר א ןיא טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,םלוע רעסיֹודג ַא טלמַאזרַאפ

 טָאה רעצימע ןעוװ ,ריט רעד ןיא טּפַאלקעג ןוא טלציוועג ךיז טָאה

 -ייברַאֿפ זיא ,עטעיימשרַאפ ַא ,עט'תיבה-לעב יד .גנאל וצ טמַאזעג ךיז

 | :טנעה יד טימ טכאמענ טָאה ןוא ןפָאלעג

 ךיא לָאז סָאװ :ריא טגָאז ,אברדַא !סַאנ ןיא ּפָארַא טינ ןעק ןעמ ---

 0 !?נָאטימ םוצ ןכָאק

 -ראפ רעד ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- !ינוזמ ביהי ,ייח ביהיד ןאמ --

 ןרַאפ טשטייטראפ ךיילג ןוא "ןײטַאל, ףא "איבנה והילא , רעטלעטש

 םוצ ןבעג ךיא טעװ רעד ,ןבעל םוצ טינ סע רעוו --- ;קלָאפ ןטושּפ

 ,..!ןעייק

 -רעד ןענייז רָאדירָאק ןיא ןעוו ,ןשיט יד טיירנעג ןיוש טָאה ןעמ

 יד ןיא ןרעװלאװער עטקערטשענסיוא טימ טייל-רעטילימ ייווצ ןעניש

 -עגסיוא ןוא רעמיצ-סע ןופ לעוװש ןפיוא טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז .טנעה

 יי :ןעירש
 ?רעוועג טָאה רעוו ...!ךיוה רעד ןיא טנעה יד -- ||

 -עגרעביא ךיז לאז ןיא ןרענַָאיצילימ יד ןבָאה -- ?לָארטנָאק ַא --

 ןבָאה ענעמוקעגניירַא יד .טנעה יד ןביוהענפיוא טינ טָאה רענייק .טקוק

 -נעק זיא גנאג רעייז טיול ןוא סיפ עקידלקַאװ ףיוא טרעטנענרעד ךיז

 ןרעטכינ ;ןפיוא הסוכ עשּפיה ַא טכַאמעג ןיוש ןבָאה ייז זַא ,ןעוועג .קיט

 םעד טנַאקרעד ןַאמייר טָאה םיחרוא ייווצ יד ןופ םענייא ןיא .ןצרַאה

 ךוז ַא טָאה רענעי ."ָאקיטַאמָאטיױא רַאב , ןופ רענָאינעל ןשיזיוצנַארפ

 ןָאד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה קילב ןייז ןוא םלוע ןשיווצ ןָאטעגנ

 ןַאד ןוא ןניוא ערוכיש טימ טבאהטַאב םיא רע טָאה עלייוו ַא .ןהָאזלשיפ

 :ןעירשעגסיוא

 !םוק ....עסַאט רימ ןכוז ךיד !ןַאמ רעקילייה --

 יי / צןיחואוו --
 !ןסישרעד ךיד ןלעוו רימ ---

 ענייא טָאה -- !ןייטַאל טדערענ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד זיא'ס --
 סָאװ ,סנירָאטרבח עריא טרעלקרעד ,שיט ןופ לקניוו ַא ןיא ,ןעיורפ יד ןופ
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 יד יוז טרעטיצעג ןוא ,ףָאש עדַאטס ַא יװ ,טקידדעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה

 | | ,רעטעלב
 -ענ רעטסילפ ַא .טָאה -- !רעקילייה ַא זיא דע ,עניימ ךעלעטַאט -- = }
 .טרעדנוזעגּפָא ןסעזעג שיט םאב ךיוא זיא סָאװ ,הלותב ערעטלע יד ןָאט

 ,ןוא רעלעט ץאט ַא טימ ןעמוקעגניירַא עדַארג זיא עט'תיבה-לעב יד
 ןיא ןלַאפעג טינ ריש יז זיא ,ןרעװלָאװער יד טימ רענעמ יד קידנעעזרעד
 סנטיײצַאב עצנַאװלטשרעב רעד טימ רעה רעד טָאה קילג םוצ .תושלח
 ןפיוא טלעטשעגקעװַא סע ןוא טנעה עריא ןופ רישעג סָאד טּפַאכעגסױרַא
 ריא ןופ ןביוהענפיוא לייוורעד ךיז טָאה יורפננוי עשירעעעזלעה יד .שיט
 :ץנאלג ןסירריווקרעמ א טימ טניישעג ןבָאה ןגיוא עריא 'ןוא ץַאלּפ

 .רעכעה סָאװטע ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה -- !רעקילייח ַא זיא רע --
 ןוש טָאה עכלעוו ,עט'תיבה-לעב יד טנערּפעג טָאה -- ?רעו --)

 ןטָאש ןיא ןעניישרעד לָאז ןאמ רעכעלטעג ַא זַא ,טקוקעגסיוא גנאק ןופ
 ' .דניז-טננוי עריא ןייז רּפכמ ןוא ךאד ריא ןופ

 ..!רענעי --- ןגיוא יד טצָאלנרַאפ ןירעגָאזנָא יד טָאה -- ?רעוו --
 ?ָאמַאטימ יז זיא -- ?דנילב ןעד ןענייז ןגיוא ערעייא ?טינ ןעד ןעזי ריא
 ףיוא ןסָאנעגסױא ךיז טלָאװ שדוקה-חור רעד יו ,שיטעטַאּפ ןרָאװעג
 טוט ...!רעריטרַאמ א יו ,ןבראטש טיינ ןוא ןיטַאל טדער רע -- ריא
 רעטסגניי רעד ךיז טרעטנענרעד סע םירָאו ,תומשנ עקידניז ריא ,הבושת
 : ...ןגָאט

 ןופ קע ןטייווצ םייב סעומש םעד טרעהעג טיג סָאה רענַאינעל רעד
 | : - לָאז

 טרזחעגרעכיא רע טָאה -- !םוק -- |

 טָאה ןוא ךיילב ןרָאװעג ןהָאזלשיפ "ןָאד , זיא -- ?סָאװרַאֿפ --
 רעדָא ,טסנרע סע טניימ רענעי יצ ,קידנסיוו טינ ,טלכיימשעג קיטייצכיילג

 | | ,תונציל טביירט רע |
 יד דָאש ַא זיא'ס ,םוק ...ןייז זומ גנונעדרא ןוא !גירק זיא גירק ---

 : | !טייצ

 ַא רעביא ?טניוװ ַא יו ,?מרומענ א ןפאלענכרוד זיא לַאז ןכרוד
 ףיוא ןַאמ רעקיזָאד רעד טָאה םיבוט םישעמ ַא רַאפ סָאװ ;דלעפ-האובת
 סעּפע רע טָאה ...?ָאקנארפ ןופ טנעגַא רעמייחעג א רע זיא ...?ןסיוועג ןייז
 שיט סע ןיא השרד עשרעבייוו עמורפ יד ...?דנאטשפיוא ןטימ תוכייש ַא
 :םלוע םעד טלמוטעצ ןצנַאגניא טָאה

 ןטימ לטַאי סָאד ןעירשעגסיוא טָאה --- !עקיליײה יד טימ רעדינ ---
 ,לטיה-יטורוד
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 טעמרָאקעג רעירפ טנװַא םעד ןבָאה סָאװ ,ןעיו רפ יד ןופ ענייא רָאנ

 יד רַאפ טּפאכעגנָא םיא טָאה ,רענָאיגעל םוצ ןפָאלענֹוצ ןיא ,ןענַאמייר

 ' :ןטעב ןעמונעג ךיז ןוא טנעה

 שאלפ א ןענעפע רעסעב ןרימ ,םוק !ןבעל רבח ,ּפִא םיא זָאל --

 | יה : | | !ןייוװ

 קיטולבטלַאק טָאה רע .טזָאלעגּפָא טינ טָאה ןיוצנארפ רעד רעבָא

 -עגקעװַא ייז ןוא ?טראג ןרעטניה ןופ ןטַאנַארג טנאה ייווצ ןגיױצעגסיױרַא

 - :שיט ןופ דנאר ןפיוא טגייל

 סָאד ןסיירפיוא ךיא לעװ ,ןשימניײרַא ךיז טעוװ רעצימע בוא --

 !זיוה עצנַאג

 -ונעגנָא טָאה רענאינעל רעד .טרירעג טינ טציא ךיז טָאה רענייק

 ןאמייר .ריט רעקיטייז ַא וצ טריפעג םיא ןוא טנַאה ַא רַאפ ןברק ןייז ןעמ

 רע טָאה ףיוה ןיא .ןעגנאגעגכָאנ ייז ןענייז "באב, ןופ עמַאד יד ןוא

 ףיוא ןָאטעג ןאּפש ַא טָאה ,טנאוו ַא ייב ןענהָאזלשיפ טלעטשעגקעווַא

 -לָאװער םעד טקערטשענסיוא ןוא ,?וק ןפיוא טירט יד קידנלייצ ,קירוצ

 ןסַאלב-ךלַאק ןייז ףיוא .טַאלב ַא יו טלסיירטעגנ ךיז טָאה ןהָאזלשיפ .רעוו

 סעּפע טלָאװעג טָאה רע .סייווש סנּפָארט עקיד טצנַאלגעג ןבָאה ןרעטש

 -עגסױרַא רָאנ טָאה רע ןוא ,טנידעג טינ םיא טָאה לוק ןייז רעבָא ,ןגָאז

 יי :עמיטש רעקידלגרָאנ ,רעקירעזייה ַא טימ טעקעמ

 -- -- טימ .בייי-וו ַא בָאה ...'כ ...'כ --+-

 .ןָאטעג םורב ַא טָאה -- ?בייוו ַא ןבָאה ןסייהעג ריד טָאה רעוו ---

 םיא טָאה ,"ןָאד, םוצ ןפָאלענוצ רע זיא לָאמַאטימ ןוא .רענַאיגעל רעד

 | | :ןשוק ןביוהעגנָא ןוא טּפאכעגמורַא

 טכַא --- ןרערט טימ טדערעג רע טָאה -- !םירבח ךָאד ןענייז רימ --

 ..רעדורב רעטונ א טסיב וד ןוא , .סעינָאלַָאק יד ןיא ןגָאלשעג ךיז רָאי

 ןייד ףיוא ןעקנירטסיוא ןוא לשעלפ ַא ןכוזסיוא ץינרע טעיפ ,וצ-טרַאוו

 1 ...טנוזענ

 קידעבעליטיג ,טיוט-טינ .דוביכ ןפיוא טראוועג טינ טָאה "ןָאד , רעד

 עמַאד יד טָאה ּפערט יד ףיוא .רָאדירָאק םוצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז רע טָאה

 -נאגעגכָאנ ייז זיא סָאװ ,ןאמייר .טנעה עדייב טימ ןטלַאהעגרעטנוא םיא

 :רעטרעוו עטנַאקַאב ןופ למרומענ א טּפאכעגפיוא טָאה ,ןטניה ןופ ןעג

 ."ןָאד רעד טָאה ,לַאז-סע ןיא קידנעמוק ...יפוד ונרבד ...ונדגב ,ונמשִא

 סעטַאיּפ יד טראּפשעגנָא טָאה ;לוטש-ניוו ןכיוה ןיא ןָאטעג .ףרָאװ ַא ךיז

 רעיירטעג ןייז ןופ סמירָא יד ןיא טשלחענקעװַא ןוא עלעקנעב-סופ ןפיוא

 .ןירעטיילנַאב
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 וצ ליומ זיא סָאװ ,ןעוועג טינ גָאט םענעי ןיא זיא טיורבטנווַא םוצ
 ןעװעג זיא עפַאק רעד ןוא ןעגנַאנעגסיױא זיא ןייוו רעד ןקיפַא ..ןעמענ
 ,טייו טינ טכליהעֶגּפָא טָאה סָאװ ,יירעסיש עקיטפעה ַא ,קידרעסַאוו
 ןופ גנונעפָאה עדיווטעי ןעמונעגוצ טָאה ,העש רעּפאנק א ןופ ךשמ ןיא
 ןכרוד טקוקעגסױרַא ןגעווטסעדנופ טָאה םלוע רעד .גנואיירפאב רעכינ
 -וקעגניירַא זיא עטנכש ַא רעבָא .העושי ַא ףיוא טפַאהעג ןוא רעטסנעפ
 :סנדָאל יד ןכאמוצ ןסייהעג ייז ןוא ןעמ

 -סיוא ןבָאה -- טלייצרעד יז טָאה -- ןטסישַאפ ענעטלַאהַאב --
 עקידנפמעק עדייב ףיוא רעזייה יד ןופ ןסָאשעג ןוא טייהנגעלעג יד טצונעג
 סע רָאנ יוװ ,רעייפ רעבירעד ןעמ טננאלרעד ןדאקירַאב יד ןופ .םידדצ
 ,ּפָאק ַא סױרַא ואוו-ץינרע טקעטש

 +עגייז ַא ,סנגרָאמוצ ןוא ןרָאװעג רעלימש זיא טכַאנ עבלַאה ַא םורַא
 ,סַאנ ןיא טזָאלעגסױרַא ךיז ,רעגנוה ןופ ןבירטעג ,םלוע רעד טָאה ,ןייג
 י / .ןסע ןכװ

 ,תליחת .ןעמַאװצ טנאּפשעג ןבָאה ןהָאזלשיפ ןָאד טימ ןַאמיירי
 . ןַא ,טקרעמַאב ייז ןבָאה דלַאב רעבָא ,קיטכיזרָאפ טגעװַאב ךיז ייז ןבָאה
 טשינ טָאה רענייק .ןשטנעמ ךיז ןזייװַאב ךעלסעג ןוא רעזייה עלַא .ןופ
 וצ ןָאטעג קור א ךיז ןוא טומ ןעמוקַאב טָאה קלָאפ סָאד וו ןסָאשעג
 -עג ןבָאה סָאװ .,רעלדנעה ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד .קידעבעל ןרָאװעג זייוכעלסיב זיא ייֵלַא רעד ןֹופ רַאוטָארט ןפיוא ,אלבמַאר רעד
 -ענ יד טנפעעג ןבָאה רעמערק עכעלטע .גרַאװנסע טימ ךעלעגעוו טּפוטש
 .ןפיוקנייא ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה םלוע .רעד ןוא .ןטפעש

 -עגנָא ןוא "ןָאד , רעד ןעירשעגסיוא טָאה -- !עקשַאי ,רָאנ עז ---
 רעווָאגָאר ַא רעטניה ןופ טצראטשעגסיױרַא טָאה סָאוו ,ּפָאק ַא ףיוא ןזיוו
 א רע טָאה החמש אלמ ."ָאקיטַאמָאטױא ראב, ןופ טייוו טינ ; .עדַאקירַאב
 קורב ןופ רענייטש יד ןענייז עדַאקירַאב רעד רעטניה .וצנוהַא ןָאטעג ףָאל
 רעוועג ןטיירג טימ טכאוועג ןבָאה ןעגנוי עכעלטע .ןסירעגפיוא ןעוועג
 עטיירדעננייא ,דמַאז ןיא ןפָאלשעג ערעדנַא ןענייז ןבענַאד .טנעה יד ןיא |

 טימ ?סיש א ןבעל ןטיורב עכעלטע ןנעלעג ,ןענייז סע ואוו ,לקניוו ַא ןיא טקוקרַאפ ךיז טָאה ןהָאזלשיפ ןָאד .ןעלטנַאמ עקיד ןוא סעקעד .ןיא
 | : .טסעג יד ןייז וצ םינּפ לבקמ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עקשֶאי ,שיילפ רעקיטש עטכָאקעג ןֹוא ןטשרואוו

 | | - ,רעטנענ ןעגנַאגעג -וצ זיא רע ןעוו ,ןאמייר טג ערפעג םיא טָאה -- ?סע טלאה יוװ ---
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 -עטסינימ ןיא ןֹוא ,ןדַאקירַאב יד ַאב ,ָאד ןניל רימ !ךָאד טסעז --- |

 -סיד ןוא .ט .נ .ס ןופ רעייטשרָאפ חעש קיצנאווצ ןֹוא ריפ טניז ןציז םויר

 -עג טינ ךָאנ זיא םכסח ןייק וצ .גנוריגער רעד ןופ טייל יד טימ ןריטוק

 | ,ןעמוק

 ?ןָא טינ גנורינער יד טפיירג סָאװרַאפ רעבָא --
 'ןענעייל ייז זַא ,טסניימ וד ?ןָא טינ ןפיירג ייז ,טסייה סָאװ ---

 ?טנוואניא ןטכענ יירעסיש יד טרעהעג טסָאה ...?עמש-תאירק
 | | ,.4 ָאי ---

 "לאטראווק ןשיזעניכ , םעד ןעלגנירמורַא טריבורּפ ןבָאה ייז --|

 ןוא רעפרַאװנלױק טימ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןוא טייז רעדנַא רעד ןופ
 -ענ םיוק ןבָאה ייז זַא ,ןטניה ןרעכיא טגנאלרעד ייז ריִמ ןבָאה .סעבמָאב

 .קירוצ ףיוא געוו םעד ןפָארט

 סעדַאגירב עכעלטע ןעגנערבּפָארַא ךָאד ןעק גנורינער יד רעבָא --
 ?עיצנעלַאװ ןופ

 ןופ סעדַאנירב עכעלטע ןעגנערבּפָארַא ןטסיכרַאנַא יד ןלעוװ --
 ןעייטש אמוג  ַאנַאלעצרַאב ןופ עמרַאזַאק-סוקַאטרַאּפס ןיא .,,,!ןָאגַארַא

 יד ביוא .ןכייצ א ףיוא רָאנ ןטרַאװ ןוא ןטַאדלָאס ערעזדנוא רעטנזיוט

 ...!ךשוח ןָאט ךיז טעוװ ,רעטילימ סָאד ןשימניירַא טעוו גנוריגער !

 .?סע טסייה ,ךאמּפָא רעמוטש ַא --

 ..!ןינע ןַא טסייטשראפ וד .טעמכ ---

 . ?ןגיל ױזַא ןעמ טעוװ ננאק יוװ זיא ,ונ ---
 .יזרַאפ ןוא ?ַאקינָאמעלעט , יד ןבענקירוצ ןלָאז ייז ,ןליוו רימ --- 

 סָאװ ,ןקירבַאפ יד םיחינשמ ערעייז טימ ןצעזַאב טיינ ןלעװ ייז זַא ,ןרעכ

 .ט .נ .ס רעד ֹוצ ןרעהעג

 ןָאטעג טָאש א ךעלסעג עקיטייז יד ןופ ךיז ןבָאה ןעצ רענייז ַא
 ןבָאה ערעדנַא ,נראװנסע ןפיוק וצ טכוזעג ןנָאה ךס ַא .ןשטנעמ רעמס

 -עגטימ ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ וליפַא ןעוועג .טפול עשירפ טּפאכעג םתס

 ןדַאקירַאב יד רעטניה .ןגער ַא ןייג טעװ רעמָאט ,סמעריש ערעייז ןגָארט |

 יד ךיֹוא .טרעכיורעג ןוא קיטשירפ ןסענעגנ ךעלטימענ הרבח יד ןבָאה
 יד .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה ץַאלּפיַאינולַאטאק םַאב ייצילָאּפ

 סָאװ ,רעמינּפ ענעסקאוואב יד ףיֹוא טניישענ ךעלדירפ טָאה ןוז-גנילירפ

 ןבָאה ןענָאקלַאב יד ףיוא .טריזַאר טינ נעט עכעלטע טניז טָאה ןעמ

 -ַאזַאװו יד ןסאנַאב ןוא שעוו ענערָאװעג-ןקורט יד ןעמונעגּפָארַא ןעיורפ

 .ךעלנייטש יד ןיא טרעשטיוושטענ קיטסול ןבָאה סעקירַאנַאק יד .ןענ
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 ,ןהָאזלשיפ ןעירשעגסיוא גנילצולּפ טָאה --- ָארָאט-לע .טייג טָא --
 דמַאז ןיא ןטַאי יד ןשיװצ טצעזעגניירַא עלייוורעד ךיז טָאה רעכלעוו
 .ןסיבענוצ קַאמשעג ןוא

 רעכיילב ַא .רַאוטַָארט ןרעביא ןכָארקעג םַאזגנַאל זיא ָארָאט לע
 םיוק סיפ עקידלקַאװ ענייז ןבָאה ,ןגיובעגנייא קרַאק- ןסקָא רעד ,תמ ַא יו
 טָאה רע זַא ,ןעז טנעקעג ךיילג טָאה ןעמ .ףונ ןשיטעלטַא ןייז טּפעלשעג -

 ,ליומ ןיא ןעמונעג טינרָאג געט עכעלטע טניז

 -ָאפ ,ןָאטעג ףור א םיא עקשֶאי טָאה --- !רעהַא רָאנ םוק ,..{וד --
 ,טנַאה ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעװלָאװער ןטימ קידנעכ

 רעד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע .ןקָארשרעד ךיז טָאה ַָארָאט-לע
 | :ינק עקידנרעטיצ טימ עדַאקירַאב

 ?רימ ןופ וטסליוו סָאװ ...!תונמחר בָאה --
 רעביא לַאמכ ַא טימ ןעוועג דבכמ עקשָאי םיא טָאה -- !בנג-הלָאי ---

 -נָאק טימ עקַאט טסלדנַאה וד ?רימ רַאפ ארומ טסָאה -- עציילּפ רעד
 !סדנאה ןייד וצ ןוא ריד וצ ןזיא ךָארב ַא רעבָא ,עדנַאבַארט

 -עג קיריג ןבָאה ןגיוא ענייז .טמעטָאענּפָא רעיירפ טָאה ַארָאטײלע
 םוצ .רעקיטש ןסירעג טָאה םלוע רעד עכלעוו ןופ ,ךעלטיורב יד ףיוא טקוק
 ןּפמעט ןפיוא קיטייוו ןופ קורדסיוא ןַא ןעזרעד ןאמייר טָאה לָאמ ןטשרע
 | | | ,ןשטנעמ ןקיזָאד ןופ םינּפ

 / .עקשִאי טגערפעג טָאה -- ?קירעגנוה טפיב --
 טינ ןוא ןסייב םוצ טינ ןעוועג טינ עדַארג זיא בוטש ןיא .ָאי --

 .טנעקעג טינ ןעמ טָאה ןײגסױרַא ןוא ,ןכערב םוצ
 וצ ךיז םענ ?םלוג רענעמייל ַא יו ,וטסייטש עשז סָאװ אט --

 ..!עקירעגנוה יד רַאפ ןפמעק רימ !הליכַא רעד
 טגנַאלרעד ןוא ,ךיז ןבעל ,דמַאז ןפיוא טצעזענקעװַא םיא טָאה רע

 ןקיאורמוא ןא ןפרָאװעג טָאה ָארָאט-לע .טשרואו טימ טיורב קיטש ַא
 ךיז ןוא ,ןסקיב ןוא סעבמָאב יד טימ רענלעז עקימורַא יד ףיוא קילב
 | .ןגיוא ענעזָאלעגּפָארַא טימ ןעייק ןעמונעג

 פיל יד טשיװענּפָא- "ןָאד , רעד טָאה -- ?וטפָאה סָאריּפַאּפ ַא --
 י .טנַאה .ַא טקעדטשעגסיוא ןוא

 זיא'ס ןעוו ,"רַאב , ןופ ןעגנַאנעג .ןיביכ !ןעמונעגוצ ץֵלַא ...ןיינ --
 יצ ,טכוזאב ןוא ןטלאחרַאפ ךימ ןעמ טָאה .המוהמ יד ןכָארבעגסױא
 ,"יקַאל , ךעלקעּפ ףניפ ןענופעג ןבָאה ייז יע ױזַא .רעוועג ןייק טינ בָאה'כ
 ' ,טלייטעצ ךיז ןוא זעמונעגוצ ייז ןבָאה
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 -קעװַא ןוא ךעלטַאי עסיוורָאב עכעלטע ןעמוקעגנָא ןענייז ןטניה ןופ

 טָאה רענַאיצילימ א .עדָאקירַאב רעד ייב .סעברָאט עטקאּפעגנא טגיילעג

 קידנעלקניפ ,טיורב עמרַאה סָאד טעשזירגעג ןבָאה ייז .ןסע טגנַאלרעד ייז

 ..ךעלעניוא עצרַאװש טימ

 .ןאמייר טנערפעג טָאה -- ?ָאד ייז ןעוט סָאװ --

 -- !עיצינומַא ןוא זייּפש םורַא ןגָארט ייז יוװ ,געט ייווצ ןיוש ---

 91 .ןראקיראב יד ףיוא ןסקַאװ ייז -- ץלָאטש טימ טרעלקרעד עקשָאי טָאה

 א ,ןעוועג זיא'ס .ןסָאש עכעלטע ןלַאפענ ןענייז ףלע רעגייז ַא

 בלוע "עכו רעד .טקידנעעג זיא דנאטשליטשנּפָאװ רעד זַא, לַאנגיס

 -נּפֶאװַאב יד .ןרעוט ןוא ךעלסעג יד ןיא קירוצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה

 "טע ןיא .רענייטש ךעלגרעב יד רעטניה ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה טייל עט

 -רַאפ א ,ןהָאזלשיפ ןָאד .טסוּפ ןרָאװעג סַאג יד זיא םורַא טונימ עכעל

 "עג ןוא קורב ןרעביא ךעלעטירש עניילק טימ ןפָאלעג זיא ,רעטקיטעּפש

 עסייוו סלַא טצונַאב טָאה רע סָאװ ,לכיטדזָאנ ַא טימ ןטייז עֶלַא ןיא טעכאפ

 .ןילּפַאשט ילראשט רעטעשזדנאלבראפ ַא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע .ןָאפ

 טרעכיזרָאפ רע טָאה --- !ךוטנאה ַא ןעמענטימ ךיא לעװ ןגרָאמ ---

 -נעּפ רעד ןופ ּפערט יד ףיוא ןגיטשעגפיורַא ןענייז ייז ןעוו ,ןענַאמייר

 ,לַאז ןיא ןירַא זיא רע ןעוו .ייז טימ ןעגנַאגעגטימ ןיא ָארָאט-לע .,ןָאיס

 :ןטייז עלַא ןופ ןלַאּפַאב םיא ןענייז ןוא טנָאקרעד םיא ךעלדיימ יד ןבָאה

 .לֹוק ןייא ןיא ןעירשעג ייז ןבָאה --- !ןסָאריּפַאּפ ---

 ,ענימ עטלפייוצרַאפ ַא טכאמעג רע טָאה -- !ןעמונענוצ --+

 ?רעוו דייייד

 יד טגנערטשעגנַא טָאה ,ןרעטש ןכאלפ םעד טשטיינקרַאפ טָאה רע |

 ;טלמאטשעגסיורַא ןוא ןעקנַאדעג

 ,,,טריז-ילדַאנ--ָאיצרַאנ טוה
: 

 עקימורַא יד ןיא יירעסיש ַא טכליהעגּפָא רעדיוװ טָאה קיטימכָאנ

 ןופ רעּפמילקעג ןקידנרימרַאלַא םעד טרעהעג ןעמ טָאה ןאד .ןלַאטרַאווק

 ךיז טָאה ןָאיסנעּפ רעד ןיא םלוע רעד .ןסנאלובמַא-"ץיירק-רעטיור, יד

 יד ףיוא טלמירדעג ןבָאה ןטסיימ יד ןוא ,קירעיורט ןוא דימ טליפעג

 ןופ דנאטשליטשנפאוו ןצרוק ןתעב ,סננרָאמוצ טשרע .לַאז-סע ןופ ?בעמ

 יַאּפ טָאה סע סָאװ ,ןעקשאי ןופ טסואוורעד ןַאמייר ךיז טָאה ,קיטימראפ

 :טריס
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 ןופ ןדַאקירַאב יד טריקאטַא טָאה ננוריגער רעד ןופ ַאידרַאװג יד ;
 -יוט ןלַאּפעג ןענייז סע .ןרָאװעג ןגָאלשעגקירוצ ןיא יײצילָאּפ יד ,ןטניה
 | : ,ןטייז עדייב ןופ עטעדנואוורַאפ ןוא עט

 עקירעדינ יד ןיא גנאלק .ַא טיירּפשרַאפ ךיִז טָאה ףיִרגנֶא ןכָאנ
 -עג "עלאנָאיצַאנרעטניא ,, יד ןכַארבעג טָאה גנוריגער יד זַא ,ןלַאטרַאוװק
 ןיא ,ןסָאנ עכעלרעפעג , יד ךרוד ןשטנעמ עריא טריפעגכרודַא ןוא ןצעז
 ,סעיציזָאּפ יד םורַא-ןטניה ןפיירגנָא טנעקעג םורַא ױזַא ןוא ,ןסנַאלובמַא
 םעד טכַארבעגסױרַא טאה העידי יד .טּפַאכדַאפ ריש עקַאט טָאה יז טָאוו
 -ערּפער ןעמונעגרעטנוא ךיילג ןבָאה עטריטלָאװער יד .םילכ יד .ןופ םלוע
 טקַאּפעגנירַא טרָאד ,ןסנאלובמַא סקעז טּפַאכרַאפ ןבָאה ייז ;טירשדעיפ
 ןופ ןכייצ ןלַארטיײנ ןכרוד טצישעג ,ןוא רעפרַאוונליוק טימ ןשטנעמ
 ןוב .אלבמַאר רעד טימ ןרָאפעגפורַא ךעלמימעג ייז ןענייז ,"ץיירק ןטיור,
 -ָאק ?לעטָאה , םעד ןסָאשַאב טנעָאנ רעד ןופ ןוא ץאלּפ-ַאינולַאטַאק םוצ
 רעשיטסינומָאק רעד ןֹופ זיוה לארטנעצ סלַא טנידעג טָאה סָאװ ," ןָאל
 סָאטױא עטרעצנאּפעג עמרַאזַאק ַא ןופ !עמוקאב ןבָאה ערעדנַא .יײטרַאּפ
 ׁשזַא טכיירגרעד ייז ןבָאה ,"ַאיסַארג עד ָאעסַאּפ, רעד םימ קידנרָאֿפ ןוא
 -סגנוריגנער יד ןסָאשַאב ייז ןבָאה געװ ןפיוא ,לַאנָאגַאיד רַאוװלוב םוצ
 טרעפ םענעי ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעדייבעג

 -עו וליּפַא ןרָאװעג ןכָארבעג םידדצ עדייב ןשיווצ זיא םורַא ױזַא ;
 טול עשירפ ןּפעש ןוא זײּפש ןפיוקנייא טזָאלעגּפָארַא ןגעווטסעדנופ םלוע רעליוויצ רעד ךיז טָאה ,ןעצ-בלַאה רעגייז א ,סנגרָאמוצ רעבָא ,ןכַאמ -ּפִא עלאנַאיצַאנרעטניא ךרוד טריטנארַאג םרעוו סָאוו ,טקאטנָאק רענ
 יד זַא ,לַאנגיס ַא יו ,ןסָאש עטשרע יד ןלַאפעג ןענייז ףלע םוא טקנוּפ ןוא
 | | | | ,רעטייוו טייג חמחלמ

 נעט ףניפ טרעיודעג סע טָאה ױזַא
 -ךימ ַא ךיז טליפ ןדַאקירַאב יד ףיוא זַא ,טקרעמַאב טָאה ןַאמייר

 | | : ןעקשֶאי ןָאטעג גערפ ַא טָאה רע .טייק
 | ?ףוס רעד ןייז טעוו סָאװו ,ונ--
 -ןק יד רעטניה ןופ .גנוריגער רעד טימ טלדנאזחרַאפ .ט .נ .ס יד --

 ..ןשטנעמ ערעַזדנוא ןגעק סעיסערּפער ןייק ןדנעוװנָא טינ טעװ ןעמ זַא ! ,ןרלעמ טונימ ַא עדַאיל טעוו ָאידַאר עלעיציּפָא יד זַא ,ךיא סייוו ןסיל
 -סענמַא ןנעװ גנודלעמ יד אידַאר ןיא טרעהעג ןעמ טָאה וצ-טכַאנרַאֿפ .יאור קידנעטשלופ רעבירַא ןיא גָאט ןטפניפ ןופ נָאטימכבָאנ רעד

 טּפאכעג ץלא ךָאנ טָאה סָאװ ,עצנַאװ-לטשרעב רעד טימ רעה רעד .עיט

106 



 -ענפיורַא טָאה ,רעטלַא רעד ןופ ןקילב :עשיינלזג יד רעטנוא רעטיצ ַא

 :ןָאטעג גָאז ַא ןֹוא ּפָאק ןפיוא שולעּפַאק םעד טצעז

 !טלעוו רעד ןיא טלַאה סע יװ ,ןעז ןייג ן'רימ ---

 -טריבלייא ןַא טימ ןעמוק קירוצ טעוֶו ביוטי יד יצ ,ןעז ן'רימ ---

 .ןענַאמייר וצ ןָאטעג גָאז ַא ןהָאזלשיפ ןָאד טָאה -- ?ליומ ןיא לטעלב

 טרעטסילּפעג תובשחמ עכלעזַא רע טָאה רענָאינעל ןטימ השעמ רעד טניז

 טדער רע זַא ,ןעניימ טינ ןוא ןרעה טינ לָאז םלוע רעד ידכ ,ליטש רעד ןיא

 שולעּפַאק ןטרַאה ןטימ ןעמוקענקירוצ זיא רעה רעד .ןייטַאל רעדיוו ןיוש

 | ,טנאה רעד ןיא

 | !ירפ וצ --

 לָאמסָאד .ךעלדיימ-רַאב יד ןופ ענייא סױרַא זיא ןעניגַאב םנגרָאמוצ

 .ןעמוקענקירוצ טינ ללכב ביוט יד זיא
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 טכַא לטיּפַאק

 רַאפ טשיג ?יאיס ,ןשטנעמ ןעגעגרה וצ הכאלמ עטוטימ ַא זיא'ס

 יטסיכרַאגָא6 עטשָאי טרעלפרעד -- ".גש"

 -ירַאב ערעזדנוא ןואלראפ רימ ןבָאה ירפרעדניא רענייֵז א ןייג --
 ערעייז ןעמונרַאפ "ןרעמיצנעיורפ , יד ןיוש ןבָאה רעגייז ַא ףלע ;ןדַאק
 | ...!?לַאטרַאווק ןשיזעניכ , ןיא סעיציזָאּפ !

 םיא טָאה ןאמייד ןעוו ,,טסיכראנַא, עקשֶאי ןביֹוהעגנָא טָאה ױזַא
 רעיוט ןבעל ,ליוויצ ןיא ןָאטעגנָא ןוא ןטריזַארּפָא ןֵא ,ןפַארטעג גנילצולּפ
 טרעדנוה ריפ ןנעלעג ןענייז סע ואֹח ,קינילק-טעטיזרעווינוא רעד ןופ
 .ןשינעעשעג עטצעל יד ןופ םינורה

 .גנוטכארַאפ ַא ןוא שואי רעפיט ַא ןעגנולקעג טָאה עמיטש ןייז ןוא
 ;ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןרעטיב ַא טימ ןבעגעגוצ טָאה רע .

 -עג טָאה גנוריגער יד !ּפעק יד ףיוא טנייה טרָאד טייטש ןעמ ---
 -ַאוװ ןופ ןטסידרַאװג טנזיוט ריפ טכארבעגּפָארַא ןוא גָאזוצ ריא ןכָארב
 ךיז ייז ןבָאה ,ונ .רעטעברַא רענַאלעצרַאב יד ןענרעלוצנַא ידכ ,עיצנעל
 ,.,ןְׁשקָאל עסייה וצ יוװ ,טּפַאכעגוצ

 -רַאֿפ עקשַאי ןיא ןשינעעשעג יד ךָאנ געט ייוצ עטשרע יד ןיא
 טינ -- ןעניפעג טנעקעג טשינ ץינרע ןױא םיא טָאה ןַאמייר ןוא ןדנואווש
 טשינ ןוא ?לַאטרַאװק ןשיזעניכ , ןיא טינ ,"ָאקיטַאמָאטיױוא רַאב , ןיא
 ןענייז סָאװ ,עטיוט יד ןשיווצ טכוזעג םיא טָאה רע .אלבמאר רעד ףיוא
 ןופ סעטסיל יד ןיא ןוא ןלָאטיּפש יד ןופ ךעלביטש-םיתמ יד ןיא ןגעלעג
 -נָא ןיוש טָאה רע .ןעגנאהעגסיורַא טרָאד טָאה ןעמ סָאוז ,עטעגרהעג ,יד
 ןוא .טריטסערַא טניירפ ןטוג ןייז טָאה ןעמ זַא ,ןרעלקוצרעביא ןביוהעג
 ןלופ ַא טימ ,טנוזענ ןוא שירפ ,ןגיוא ענייז רַאּפ ןענַאטשעג רע זיא טָא
 | י | ,ךעלטרעוו עפרַאש ליומ

 עקשַאי ךיז טָאה --- !ןעמונענוצ ךיוא ןיֹוש ייז ןבָאה ן'עפָאכ --
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 בָאה טנייה ןוא ןגעלעג ָאד ךָאנ רע זיא ןטכענ --- טערומכעגנָא לָאמַאטימ

 טייחרעליטש יי ז ןעמ טריפ טכאנייב .ןענופעג טינ רעמ םיא ךיא

 | יי  ..קעװַא

 ַא רעביא ,לָאטיּפש ןופ ןרעיוט יד וצ ץאלּפ-טשטיזרעווינוא ןופו

 ערעטלע :עסַאמ עקידלבָא ןַא ןניוצעג ךיז טָאה ,סָאנ רעקינוז ,רעטיירב

 עגנוי ןוא סעמַאמ עטעװערָאהענסיױא ,םישובלמ עיורג ,ןיא רעטעברַא |

 ןעמ זיא סָאד .טנעה יד ףיוא ךעל'הפוע ןוא ןניוא עטיור טימ ךעלבייוו

 .ופ ןריט יד וצ קידנעמוק .רענעמ רעֶדָא ןיז ענעריולרַאפ ןכוז ןעמוקעג)

 קינייװעניא ןעניפעג וצ קידנבָאה ארומ ,ןבילבעג ןייטש ייז ןענייז רעלעק

 ןוא ּפעק יד רעביא ןגָאלשעג טָאה ןוז עסייה .ַא .טכוזעג ןבָאה ייז סָאװ ,יד

 ,חיר-רערעוװש א ןגָארטעג ךיז טָאה רעלעק ןופ ךעלרעטצנעפ יד ךרוד

 .טָאה רעדניק עגעסירענּפָא עטַאשט ַא .םעטָא םעד טקאהרַאפ טָאה סָאװ

 ןבָאה ייז סָאו ,ןסָאריּפַאּפ ןופ ךעלקע טימ טלייטעג ?קניוו ַא ןיא ךיז

 רעד טימ ןעמוקכרוד טנעקעג טינ ןוא ,ןסאנ יד ןיא טלמַאזעג תופתושנ

 ןביוהענפיוא ןוא ןעקשַאי וצ טקורענוצ ךיז טָאה ייז ןופ רענייא ,הקולח

 ,סופ ןייז ןבעל ןנעלעג זיא סָאװ ,קאבאט ?לסיב טשטעווקעצ ַא

 ,רעלעק ןפיוא ןזיוועגנָא ןַאמייר טָאה ?ןצימע טרָאד טפָאה '--

 רָאּפ ַא םיא ףיוא טלעטשעגנָא לטָאי סָאד טָאה -- !רעדורב ַא --

 -עשעק ןיא ןָאטעג רעטשינ ַא רע טָאה ךָאנרעד .ןניוא עצרַאװש ,עסיורג

 ןעמונעג ךיז ןֹוא ,לריּפַאּפ-סָאריּפַאּפ טשטיינקעצ ַא טּפעלשענסױרַא ,ענ

 ,טערַאגיצ ַא ןעיירד

 רחאל יו ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א עקשָאי טָאה --- !םוק ---
 | | | ,שואי

 : !רעלעק ןיא ןייגּפָארַא רעירפ דימָאל ---

 עקידנסיורד סָאד .טייקליטש ערעווש ַא טשרעהעג טָאה רעלעק ןיא
 ,ךעלרעטסנעפ עטעוװעטַארדרַאפ ךרוד טּפיזענכרוד ךיז טָאה סָאװ .,טכיל

 -ראווש יד ןשיווצ ןייש ןעיורג ַא טיײרּפשרַאפ ןוא ןרָאװעג רעטיש ָאד ןיא

 ,טייקטליופעצ ןופ חיר ַא טימ טּפאזעגכרוד ,טלעקס עלכוט ַא .טנעוו 'עצ

 יד ןֹופ רעבייל יד רעביא ,טנַאה עקימיילש ַא יו ,ןָאטעג טעלנ ַא טָאה
 םורַא ןעז ןביוהעגנָא ייז ןבָאה רעטעּפש עלייו ַא טשרע .ענעמוקעגניירַא

 .ךיז

 ןגעלעג ןענייז סנטסאק ןוא ןשיט ףיוא ,ליד םענענַאטעב םעד ףיוא-

 ןוא טסערּפעננעמַאזװצ טכידענ ןגעלענ ןענייז ייז .ןשטנעמ ןעייר עננַאל

 ןענייז ןעיורפ עכעלמט .תורוש יד ןשיווצ ןיינכרוד טנעקעג םיוק טָאה ןעמ
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 -ענ ןבָאה עקירעביא עלַא ןרעכעלייל עסייוו טימ טקעדענרעביא ןעוועג
 ןיא רעטעברַא ןעזעג טָאה ןעמ .םישובלמ עכעלנייוועג ערעייז ןיא טקעטש

 -ראפ עסייױװ ןיא ןעיורפ עקשטיטלַא עיורנ ,ךעלקער ענעטנווייל ,עיולב
 ןיא ןטסידרַאװג עכעלטע ןוא סעטַאמש ןיא רעדניק עסיוורָאב ,רעכוט
 רענעי ןופ 'רוּפש ןייק ןעוועג טינ טרָאד זיא'ס .לוויטש ןוא ןרידנומדיקַאכ

 = ןופ למרומעג ַא ,םיכירכת עסייוו ןּפַאש סע סָאװ ,גנומיטש רעשיטסימ

 טכיוה סָאװ ןוא ,טכיל ענעדנוצעגנָא ןוא תוליפת עכעלדנעטשרַאפמוא
 רעד .אבה םלוע ןוא המשנ ַא ןיא ןביולג םעד עקידעבעל יד ןיא ןיירַא
 ןופ רעדייא ,זיוה-טכעש ַא ןֹופ קורדנייא םעד טכאמעג רעכיג טָאה רעלעק
 -רַאפ ןסַאּפ יד טנַאמרעד ךיוא ןבָאה זיוה-טכעש ַא ןיא .לביטש-םיתמ ַא
 רעביא ,סרעּפרעק עקידנגיל יד ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טולב טרעווילג

 קע םייב סָאװ ,ןּפיז-עיצַאזילַאנַאק יד ֹוצ ,ליד םענענָאטעב ןופ עוּפש םעד
 -עקשטיר יד ןופ .ןרוּפש יד ןעוועג ןענייז סָאד .עטירָאק רעגנאל ַא ןופ
 -אק עשידרערעטנוא יד ןיא ךיילג ןענורעגּפָארַא ןענייז סָאװ ,טולב ךעלי

 ,ןרער עיצַאזילַאנ

 יד ןסיײירּפָא טנעקעג טינ ןוא קיטכיזרָאפ טזײרּפשעג טָאה ןַאמייר
 ,ףָאלש ןיא יו ,ןגעלעג ןענייז ךס ַא .רעמינּפ ענעשָאלעגסיוא יד ןופ ןגיוא
 -ענ ןבָאה ערעדנַא ;רעליימ עטנפעעצ טכייל ןוא ּפעק ענעפרָאװרַאפ טימ
 עטצעל יד טבעלענרעביא ךָאנ ןטלָאװ ייז יו ,ןטסיופ עטלייברַאפ טַאה
 יד ןוא םסיורג-קיזיר ןעוועג ּפעק יד ןענייז ערערעמ ייב ;ןפמארק-הסיסג
 -עג ןפַארטעג ןענייז ייז :סעקסַאמ ענעלָאװשעגנָא ,עצרַאװש יו ,רעמינּפ
 -עננעמַאװצ טָאה טולב רעייֵז ןוא ּפָאק ןיא ןליוק םוד-םוד ןופ ןרָאװ
 ,עצרַאװש א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ טרָאד ןוא דנואוו םורַא טמָארטש
 -ץעלנ ,עטצַאלנעגסיוא טימ טקוקעג ןבָאה ערעדנַא ןעסַאמ עטרעווילגרַאפ
 -קע ענעריורפרַאפ ַא טקעטשעג טָאה קילב רעייז ןיא ןוא ןגיוא ענרעז
 עקיצומש טימ סיפ עטעקַאנ טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה טרָאד ןֹוא ַאד ;תונש
 | | - .רענניפ

 -ַאמייר ןסיוטשעג טָאה טּפַארק עוויטקניטסניא עטמיוצעגמוא ןַא
 -םיירטשעג ןגָארטעג ייז ןבָאה בור'ס .טייקיניילק עדעי ןטכַארטַאב וצ ןעג
 -רַאקש יד ןענייז ליפ ייב .סעקזולב-יקַאכ רעדָא ,רעדמעה-רעטעברַא עט
 ןיא .רעגניפ ןבָארג םייב רעדָא ,עטַאיּפ רעד ייב ןסירעצ ןעוועג סעקטעּפ
 יד טקרעמַאב םיוק טָאה ןעמ ;סעקנַאּפש טלעפעג ןבָאה ןטעשנַאמ ךס ַא
 -ירעגסיוא ףיוא טגיילעג קיצנוק ןבָאה ןעיורפ ןוא סעמַאמ סָאװ ,סעטַאל
 | | .ןעיגס רעדָא סנגיובנלע ענעב
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 -רעדניא ּפָארַא ןפיול ייז יוװ ,ןעזענ ןוא ןגיוא יד טכַאמעגוצ טָאה רע

 -נעב-ךוש ןסירעצ ַא ןעלּפינקרַאפ םייב ןטליש ייז יו ,טעבדַא רעד וצ ירפ
 ַא רעטומ רעטלַא ןַא רעדָא ,רעטכַאט רדעגנוי ַא ןעננאלרעד ייז יוװ ,לד

 ..ןטכירַאפ םוצ ןזיוה רָאַּפ

 ןָאטעג רעטסילפ ַא טָאה -- ?ןגָאז ריד ?עװ ךיא סָאװ ,טסייוו ---

 | .טפול רעד הַא סיֹורַא ןענייז ייז ןעוו ,עקשֶאי
 : | ?סָאוװ ---

 טינ זיא'ס -- ןשטנעמ ןענעגרה וצ הכאלמ עסואימ  ַא זיא'ס --
 | ,..!ןדיי רַאפ

 רעביא טייצ קיטש ַא טעשזדנַאלבעג םעדכָאנ ייז ןבָאה קידנגייווש

 -נייוועג ריא ןגירקוצקירוצ ןזיװַאב ןיוש טָאה טָאטש יד ,ןסָאנ עקינוז יד

 רעקינייו ךיז ןבָאה רענעפ עטיור-ץרַאװש יד רָאנ .טייקידוועריר עכעל

 ןבָאה ןעייוומארט עטברַאפעג טיורדץרַאװש יד ןוא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג

 -נֹוי יד ןעזעג ןעמ טָאה ןקע עלַא ףיוא .טסעשרַאפ ?סיכ ַא ןעגנולקעג יו
 ןעמ .עיצנעלַאװ ןופ טכארבעג טָאה גנורינער יד סָאװ ,ןטסידרַאװג עג

 ןטריטשומסיוא ןֹוא ןרידנומ עפייטש ערעייז טיול טנַאקרעד ייז טָאה

 םישובלמ-ןענַאזיטרַאּפ יד טימ טסַארטנַאק ַא ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,גנַאנ

 | .טייל-רעטילימ עקיטרָא יד ןופ ךוליח םענעזָאלענּפָא ןוא

 ןביוהעגנָא ןוא .ןנייווש סָאד ןסירעגרעביא רעטשרע רעד טָאה עקשָאי

 ןיא ,קנאדענ א טצעזעגרַאֿפ טלָאװ רע יװ ,טקנופ ,ןטימ ןופ רע טָאה

 :טכא-רטעגניירַא גנאל טָאה רע ןכלעוו

 -- רעטעפ ןכייר ַא ןבָאה ייז ,ןטסינומָאק יד ,ייז ןענייז םימכח ---

 ,,,ןטקראמ לרַאק ןטלַא םעד -- ןדייז ןנולק א ןוא --- דנאבראפנטַאר םעד

 ,סעּפָאלכ רענַאנַארַא ןוא סעקַאיסַאב רענַאלעצרַאכ ,רימ ןבָאה סָאו ןוא

 - ?טייחיירפ ןוא טייחכיילג ןופ םולח ַא ןוא ןטסיופ עטרַאה רעסיוא
 סָאנ רעקימורַא רעד ףיוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג ?טייט א טָאה רע

 :ןילַא ךיז וצ שילָאכנאלעמ טדערעג ןוא

 .ןגיוט רימ ...!טליּפשרַאפ ןבָאה רימ ...!טליּפשרַאפ ןבָאה רימ ---

 עסיורג ןופ טלעוװ ַא טנייה זיא'ס !טלעװו רעקיטנייה רעד וצ טײנ ְךיִז

 ַאזַא .ןבורגנליוק ןוא סעיצַאטס עשירטקעלע ןוא ,ןענישַאמ ןוא ןקירבַאפ

 ,שיטסילַאטיּפַאק ;ןרעוװ טרינער זומ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןבָאה זומ טלעוו
 -ָאַּפ-םייהענ א טימ ...!ןרינעד ָאד טעוו רעצימע -- שיטסילַאיצַאס רעדָא

 -רד עטלעטשעגכיוה ןופ טַארַאּפַא ןַא טימ ןוא ,תוסיפת טימ ןוא ייציל

 רעבָא .טלעוו יד ןריזינַאגרָא טכייל ןעמ ןעק .םיתרשמ-רצוי ןוא ןרָאטקער
 .ןייגרעטנוא םוצ טלײטרוארַאפ ןענייז רימ ?רימ
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 | ?ןטסינומָאק יד וצ רָאנ וטסיינ רשפא ---

 עדייב טיִמ -- ?ןעמונעג טינ ךימ ןטלָאװ ייז זַא ,רשפא טסניימ ---

 ,רעבָא ...רעקאנק רעצנַאג א ייז ייב ןרָאװעג וליפַא טלָאוװ ךיא ןוא !טנעה

 יד ןבילקענסיוא רעסעב ךיא טלָאװ ,רעקַאנק א ןרעוו םתס .ליוו ךיא ןעוו

 רעכעלנעזרעּפ ַא ןיא'ס .רעכערב-עסַאק רעדָא בנג-דרעפ ַא ןופ עיסעפָארּפ

 "יירפ ןיא םירָאװ :קילגמוא רעסיורג ןייק ןעוועג טינ טלָאװ'ס ןוא ןינע

 ..טלעוורעטנוא יד ןטָארסיוא יוװ ייס ןעמ טעװ םזילַאיצַאס ןכעלטזיה
 ,טינ זא ,םירָאװ ,ןעגנוגייצרעביא ןבָאה ןעמ זומ קיטיִלֶאּפ רעד ןיא רעבָא
 | ?טלעוו יד ןרעסעברַאפ טעװ רעוו !ךיז ןפע ?למיח ךָאד זיא

 ילעװ ,ןאמייר טקאהעגרעביא םיא טָאה -- !טנעמָאמ ַא גייווש ---
 'נוא סעפע טלמרומ ןוא ךָאנ ייז טייג רעצימע זַא ,טרעהרעד טָאה רעכ

 ךָאנ טרינָאיּפש טנעגַא-םייהעג ַא זא ,טניימעג טָאה רע .זָאנ רעד רעט

 רעטייו ייז ןבָאה ,טייקמאזקרעמפוא יד ןעיצ וצ טינ ידכ ןוא ןעקשֶאי

 טרעטנענרעד ךיז ןבָאה טירט יד .ּפעק יד קידנעיירדמוא טינ ,טנַאּפשעג

 :טנאקַאב ןעמוקענרָאפ ייז זיא ןעלמרומ סָאד ןוא

 .לָאמ א ףיוא עדייב ןפורעגסיוא ייז ןבָאה --- !ןהָאזלשיפ ןָאד ---

 רָאלק ןעמ טָאה טציא ןוא טרעטנענרעד ךיז טָאה ןהָאזלשיפ ןָאד
 :רעטרעוו עטנַאקאב טימ ןונינ ןווָאברַאקס ַא טרעהעג

 לליה תה סיסי-ידצ ברסבו

 י ..ט'ד-ס ת"ת םישודק בר'קבו
 ,ןבילבענ ןייטש רע זיא ,ייז טימ טכיילנעגסיוא ךיז טָאה רע ןעוו

 ןופ עמַאג רערעגנעל ַא ךָאנ ןוא עבמָאנ רעד טימ ןָאטעג לבמָאב ַא טָאה

 ןייז ,רַאב ןיא טלָאמעד יוװ ,טזָאלענסױרַא רע טָאה ,?ױאדַאי ,יוא- אי ,

 :יירשענסיוא ןלאפמואירט

 " || 5 מט ה ,

 םייב יו ,רענניפ-ץיּפש יד ףיוא ןעננורּפשעגרעטנוא רע זיא ךָאנרעד

 רע ֿטָאה ,ןטייז עֶלַא ןיא קידנגיוב ךיז ןוא ,ףיוה-לוש ןפיוא הנבל-שודיק

 :ןָאטעג נָאז א לענש-לענש

 .םכילע --- !םכילע םולש -- !םולש םֶכיֵלֲׁע -- !םכילע םולש --

 ףיֹוא תועובש טנייח סעּפע ךָאד זישס !רָאי טוג ,בוט םוי טוג ...!םולש

 !טלעוו רעד רָאג

 .ּפאכ א עקשֶאי ךיז טָאה --- !ּפָאק ןייד ףיוא רָאי ץראווש עֶּלַא --
 !?ןעניז ןיא ןגיל רָאנ ןעק םענייא אזַא סָאװ -- ןָאטעג

 ןיא ךיוא םנח ,טקיאורַאב םיא ןַאמייר טָאה -- ?שער המ ,ַאש ---
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 רעד ףיוא ,גָאט ןלעה ןטיטניא "הנבל-שודיק , רעד ןבָאה ןרעיוא ענייז

 ' -ַאקירַאב עטרעטשעצ-בלַאה יד ןשיװצ הרושב-תועובש יד ןוא ,ַאלבמַאר

 רעבָא .טלעו רעקיד'הנושמ ,רעטייו א ןופ ָאכע ןַא יװ ,ןעגנולקעג  ,ןעד

 טימ ןוא עיצַאוטיס רעד ןופ ןרָאװעג לעּפתנ סָאװ-ּפאנק זיא "ןָאד , רעד

 :ןעקשֶאי ןיא ן'הנעטניירַא ןעמונעג ךיז רע טָאה טייקיאור רעשיאָאטס ַא

 -אּפשנירג ַאב !?רענייא ראנ ,תועובש זיא'ס זַא ,ריד טרַא סָאוװ --

 -ענ אקווד טנייה ןעמ טָאה זעדנאנרעה-עיַאק ףיוא ,ןַארָאטסער ןיא ןענ

 ןטעברַאפ ךימ טָאה ?הקח-שאה רעד ןֹוא ךעלכיק-רעטוּפ ע'תמא ןסענ

 ..ןענװַאד ןכָאנ דוביכ ףיוא

 עקשֶאי ןזיא -- ?"שידק , ןגָאז ןעננַאגעג רעדיוו ןיוש טסיב --

 רעצנַאג ןייד ךָאנ טגָאזעג טשרָאקַא ךָאד טסָאה -- ןרָאװעג רעכייוו

 | ?החּפשמ

 -עפ ,ךיז טכַאד ,עטיוט ?"שידק, ַא ,רעדיוװ ,רימ וטסעװעלָאז סָאװ --
 טינ רע טעװ ןלַאפרַאפ ,ןטייווצ א רַאפ זיא ,םעד רַאפ טינ זיא ...טינ ןל

 טספרַאװ וד ןעוו :טכערעג ןעוועג ןיב ךיא זַא ,טרעדניצַא ,טסעז .ןרעוו

 ןייק םינ ןוא גייפ ַא ןסעגעג ןעמ טלָאװ ,"ןינמ, ןפיוא עבמָאב ַא ןַאד

 ַא ןוא ,ךַאז ןייא זיא ,ךימ וטסייטשראפ ,עיצולָאװער :ךעלכיקרעטופ
 ןָא טינ ךיז טרעק ןרעדנַא םוצ סנייא .ךַאז עטייווצ ַא זיא שרדמח-תיב

 ןַאמייר ךיז טָאה -- !ןכַאז עניימ ןקַאּפניא ןייג ףרַאד ךיא ---

 .טנָאמרעד גנילצולּפ

  ?וטסרָאפ ןעוו ---* !

 .טנווֶא ןיא טנייה ---

 י .עקשאי טגערפעג טָאה --- ?ןעז ךָאנ ךיז טעימ --
 *.סאנ ןיא ןײנּפָארַא ךיא לעװ ןיינ רענייז ַא ,..טסליוו וד בוא --- |

 ---  ?ואוו |
 ,טסליוו וד ואוו -- י

 ...עדַאקירַאב רעד ןבעל ,ָאד ןייז לָאז --

 2118 ה | : | 5



 { - - ןייג לטיּפאק

 .לאסַשַל ןטיליב 8 ןיא סעומש רעטיטכיװ ַא

 עפלאמ ווא שטנעמ ןופ גנעמַאטשּפַא רעד ןגעװ סעירָאעט ײװב

 "?אטרַאוװק ןשיזעניכ , ןֹופ לקגעש ןיילק ַא ןיא ןיירַא ןענייז ייז
 -עגנָא ייז טָאה םורָא םלוע רעד .לקניוו ןלעקנוט ַא ןיא טצעזעג ךיז ןוא
 -ענ ענעזָאלעגּפָארַא טימ ןסעזעג ןענייז עלַא .קילב ןיא דשח טימ טקֹוק
 :תיבה-לעב רעד ןעמוקענוצ זיא דלַאב .ןגיוושעג ןוא רעז

 ?ריא טקנירט סָאװ -- |

 ,,סניײאצלַא --
 ?ןטיור --- |

 , ,..ןייז לָאז ---

 עקשֶאי ךיז טָאה עלייוו עגנאל ַא .רעזעלג ייווצ טגנַאלרעד טָאה רע

 ןָאטעג ךרוטש 8 טכייל םיא טָאה .ןאמייר .החסשמ םוצ טרירענוצ טינ

 :ןגיובנלע ןטימ

 !קירעיורט טינ ייז ---

 .קירעיורט טינ ןיב ךיא ..,?ךיא --|

 .טָאה גנילצולּפ .ןגיוושעג ןוא ןקולש עניילק טימ טּפוזעג ןבָאה יז
 :ןפורענּפָא ךיז עקשֶאי

 !טלעוװ רעד ןופ טדניוװשרַאפ טייהיירֿפ יד זַא ,ךיז טכַאד רימ ---
 רעד ףיוא ךַאז םוש ןייק זַא ,קיזיפ רעד ןיא ץעזעג א ָאד זיא'ס --

 .ןריולרַאפ טינ טרעוו טלעוו

 ? ןיה ןעד י יז טמוק ואוו !עקיזיפ ןייד טימ ורוצ רימ זָאל ==
 יז טרעוו רשפא -- טסארטרַאפ ןאמייר ךיז טָאה --- ?ואוו -- 

 ןָאילימ 8 ןַארַאפ ,לשמל ,ןענייז הכולמ ַא ןיא ביוא ., ,?טריזילַארטנעצ
 רָאטאטקיד רעד טמוקאב ,טפאלקשרַאפ ןרעוו ייז ןוא ןשטנעמ עיירפו
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 ,טרעדנערַאפ .יױזַא ןַאד טרעוו יז ...ןָאילימ/ .ַא ךרוד ט'לפכ/עג טייחיירפ

 יי .טלַאװעג :ןעמָאנ םעיינ ַא טנירק יז זַא -

 -טנעצ לָאמַא ךיוא ןעק לכש רעד ,וטסניימ סָאוװ ?לכש רעד ןוא -- -

 : יי : י ?ןרעוו טריזילַאר

 ןַארַאפ ןענייז סע ,טסעז .רעבָא ...ןופרעד טרעלקענ טינ בָאה'כ --

 רעד ייז .ייב זיא ,ךעלעקושז ינימ עכלעזַא ,ןשינעפעשַאב עקנ ישטניילק
 ןופ רענניפ יד ןיא זיב :ףוג ןצנַאג .ןרעביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ חומ
 ,ןשטנעמ םייב ןוא .םעצנָאװ ערעייז ןֹופ ןציּפש יד ןוא סיפ ערעייז
 -ּפאטש יד ףיוא הנרדמ ערעכעה א רַאּפ ךעלנייועג םיא טלַאה ןעמ סָאװ
 .ּפָאק ןיא טרירטנעצנָאק רקיעב לכש רעד זיא .,הָריִצי רעד ןופ= ןעל

 -טריוו רעד ןופ עיצַאזילַארטנעצ יד זַא ,סע טסייה ,טסניימ -- |
 עיצַארטנעצנָאק ַא וצ ךיוא ןריפרעד ןענעק טייהיירפ רעד ןופ ןוא טפַאש

 | ?ּפָאק ןקיצנייא-ןוא-ןייא ןיא לכש ןופ
 י ר '  .טינרָאג ןיימ ךיא ---
 ןוא ןיירַא ןענייז ןשטנעמ ;טכאמרַאּפ ןוא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 -ומשעג ןוא ןעקנורטעג ,טרעכיורעג ןוא טצעזענוצ ךיז ןבָאה ייז ;סױרַא
 ,ןענייז סָאװ ,ןעיורפ יד ןעזענ ןעמ טָאה ריט רעטנפעעצ רעד ךרוד; .טסעי
 -יוועניא ןיירַא ןענייז עכעלטע .ןגָאר יד ּףיוא ןענַאטשעג ,ךעלנייוועג יו
 | ,סנורט ַא טלעטשַאב ןוא קינ

 :םורַא ןרעביא טעשזדנַאלבעג טָאה קילב רעטלפייווצרַאפ סעקׁשֶאי

 "ראווק רעשיזעניכ, ןימ ַאזַא יו ,רעמ טינ זיא טְלעוו עצנַאג 'יד -- |
 / ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ ַא קיד'שואי רע טָאה -- !"לָאט

 רע טעװ .קעװַא רע טרָאפ דלַאב :;טרעלקרַאפ ךיז טָאה !ַאמייר
 :ןעמוקַאב ביל טייצ רעד רַאפ םיא טָאה רע .,.?ןעקשאי ןפערט לָאמַא ךָאנ
 ירפ ןוא ןעיור ןייז ,ןעקנעד ןוא םישעמ . ןיא טייקטנאוועג עלַאטורב .ןייז
 ךָאנ ייז ןגָארט רשפא .טייחיירפ ןּוא טייקיטכערעג וצ גנַארדעג ןוויטימ

 -עג ייז ןבָאה סָאד רעבָא ,תישארב ימי תשש ןופ .רעטקַארַאכ-רוא םעד
 ןכעלשטנעמ םעד ןופ גנולקיװטנַא רעד .ראפ- לַאירעטַאמײור סלַא טניד

 עמורפ .ןרירענעגעד טינ טעװ רע זַא ,עיטנַארַאג יד ןענייז יז .ןוא ,טסייג

 ,םיקלא םלצ רעד ,קנופ רעכעלטעג רעד זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ןטלָאװ טייל
 .טסיירט רָאּפ ַא ןנָאז םלָאוװענימיא טָאה רע ..,ןשטנעמ ןדיווטעי .ןיא סָאװ

 .:רעטהעוו

 א ןארַאפ זיא'ס זַא --- ןביוהעגנָא רע טָאה -- .ךָאד טסייוו וִד --
 / ?סעּפלַאמ ןופ .ןעמאטש ןשטנעמ יד זא ,טגָאז סָאװ , ,ָאזַא עירָאעט
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 ןופ סעּפלַאמ יד רָאנ ןעמַאטש רשפא ?טרעקרַאפ רשפא ןוא ---
 | | ?ןשטנעמ

 זָאל --- הקספה עצרוק ַא טכאמעג ןַאמייר טָאה -- !טוג ...מ .../ --

 ןעוועג טינ סעּפלַאמ ןייק ללכ ןענייז לָאמא :טייז רעד ןופ ןביוהנָא רימ
 טפאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא זיא ...ןשטנעמ רָאנ ,טלעוו רעד ףיוא
 ןוא ,רעטוג ןוא רעליואוו ַא אקווד ,רָאטאטקיד ַא רענייא ןענַאטשעגפיוא
 יז ןוא ןענאטרעטנוא ענייז רַאפ טגרָאזעג טָאה רע ןוא ,ןַאמ רענעדייז

 יז ידכ ןוא .סטוג סָאדלַא ןופ ןוא ,ןעקנירט םֹוצ ןוא ןסע םוצ טּפַאשרַאפ

 ןטָאברַאפ ייז רע טָאה ,טעברַא רעזעידנַארג ןייז ןיא ןרעטש טינ םיא ןלָאז
 ןכָאז ייז ידכ :ןטָאברַאפ סע רע טָאה ןנעוו הבוט רעייז בילוצ .ןעקנעד םוצ
 ענייז ןרעטש טינ ,םולשו סח ,ןֹוא גנוריפנָא ןייז ןיא ןשימניירא טינ ךיז
 , | | .םישעמ עטוג

 .טבארטעג טינ ןבָאה ןשטנעמ יד ןוא רָאי רעטנזיוט רעבירַא ןענייז
 יז רַאפ ןָאטעג סע טָאה רעריפנָא םענעי ןופ עיטסַאניד יד ?סָאװ וצ
 רעייז זיא טייצ רעד רַאפ רעבָא ,טלעוו יד יװ ,טוג ןעגנַאגעג ייז זיא'ס
 ןרָאװעג זיא ,טנָאז ןעמ יוװ -- ןרָאװעג טרי פָארטַא -- טנקירטעגסיוא חומ
 -בעלסיב-זייווכעלסיב ןוא ...רענייטש א ,עקשיק עדנילב יד יו ,קירעביא
 ךימ סָאװ ,סעּפלַאמ עקיטנייה יד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ייז ןענייז זייוו
 | : ... ןענעק

 -עפ ,לרעטעפ -- העגניפ יד טקעלעג עקשָאי טָאה -- !טֹוג ,ייא --
 ! ןייוו ךעלזעלנ ייווצ ךָאנ ,לרעמ

 ?ןסייוו רעדָא ,ןטיור ---
 | !עדייב ,ןסייוו ןוא ןטיור ---|

 ךָאנ זיא'ס --- טקיאורַאב םיא ןַאמייר טָאה -- טרַאװ ,טרַאװ --
 -עגנָא רעמ ,ערעדנַא יד טסייה'ס ,עבטמ רעד ןופ טייז עטייווצ יד ןבילבענ
 ןענייז לָאמא :סעּפלַאמ ןופ ּפֶא ןעמאטש ןשטנעמ יד זַא ,עירָאעט ענעמונ
 ייז ןוא .סעּפלַאמ רָאנ ,טלעװו רעד ףיוא ןעוועג טינ ןשטנעמ ןייק ללב
 -טיא ןֹוא ?לשנייוו ןייז ףיוא רעדעיַא ,לגנושזד ןיא טיבעלעג ךיז ןבָאה
 טנזיוט טרעדנוה רַאּפ ַא טימ --- לָאמנייא ןוא ,םיובנגייפ ןייז ףיוא רעכעל
 :טרעלקרעד ןוא ייז ןופ ענייא ןענַאטשענפױא זיא --- קירוצ ראי

 רערעכעה ַא ֹוצ ןעלקיווטנא ךיז ןפרַאד סעּפלַאמ יד יו ,ױזַא --- |
 ןוא ,ןשטנעמ םוצ טסייה'ס ,חריצי רעד ןופ ןעלּפאטש יד ףיוא הנרדמ
 רעבירעד ןפרַאד ,ןבָאה םינ ?דייוו ןייק ךאד טעוװ שטנעמ רעד יוז ,יֹוזַא
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 יַּפֶא ךיז ןיײלַא ראג רעדָא ןדיײנשּפָא ןזָאל ךיז דימו ףכית סעּפלַאמ עלַא

  ..ןייבנקור ןעמַאס ןזיב ןעלדייוו יד ןסייב
 -ָאװעג טרָאד זיא'ס סָאװ ,עכָאטַאמוס ירד רָאפ ךיז טסלעטש וד ---

 םינקז יד טלמַאזרַאּפ ךיז ןבָאה סע --- טצעזעגרָאפ ןַאמייר טָאה -- ןר

 ןוא טריטוקסיד ןבָאה ,ןעועג בשיימ ךיז ןבָאה ,טּפַאשלעזעג רעד ןופ

 -גירַא קינהּפצוח םעד ףרַאד ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב  ןבָאה ןוא ,ןטַארַאב ךיז

 זַא ,ןבָאה טינ אָׂשִמּו עגמ ןייק םיא טימ רָאט רענייק ןַא ,םרח ןיא ןגייל

 , םיא זַא ןוא גנוטייצ ןייק ןיא ןרעוו טנַאמרעד טינ ןרָאט ןעקנַאדעג ענייז

 ,המרה דע ןפדור ןעמ ףרַאד ןיילַא

 !ןדָאטעמ עבלעז יד קידנעטש ---
 ,רָאפ ךיז לעטש !םינקז יד ,טכערעג ןעוועג ןענייז ייז רעבָא --

 טגלָאפעג ךיילג עקַאט ןטלָאוװ סעּפלַאמ יד ןעוו ,טריסַאּפ טלָאװ סע םָאװ

 -עג ךָאד ןבָאה ייז --- ?ןקע יד ןדיינשּפָא טזָאלעג ךיז ןוא םכח םענעי

 ,גייוצ וצ גייווצ ןופ ןעגנירּפש טזומעג ןוא רעמייב יד ףיוא טניואוועג

 ךעלנייוועג טלַאה סָאװ --- ?דייוו ןייק קידנבָאה טינ .ץיּפש וצ ץיּפש ןופ

 ךיז ןוא ןלַאפענּפָארַא ייז ןטלָאװ --- גנורּפש םייב טכיוועגכיילג םעד ףיוא

 ,ןעגנאגעגרעטנוא טלָאװ עסַאר עצנַאנ רעייז .קינעג ןוא זדלַאה ןכָארבעג

 -נייק ךיז ןטלָאװ ייז ןוא ןבילברַאפ טינ ריא ןופ טלָאוװ טילּפו דירש ןייק

 טיִנ לָאז רענייק ידכ ןוא ...ןימ ןכעלשטנעמ םוצ ט?קיװטנַא טינ לָאמ

 ,קע םעד ןסייבּפָא טינ ךיז ,םולשו סח ,לָאז ןוא טיײקשירַאנ יד ןיײגַאב

 רָאט ןעמ רעכלעװ ןגעק ,טייקילייה ַא סלַא טרעלקרעד םיא ייז ןבָאה

 -ַאב, רַאפ ןרעוו טפָארטשַאב ןעמ טעװ טשינַא ,ןביירש רעדָא ןדייר טינ

 ."טעטסעיאמ ןייז ןקידייל

 . ךָאנ בָאה'כ :טכערעג ןעוועג טראפ ךָאד זיא עּפלַאמ ענעי רעבָא -- |

 ..ןטניה ןופ לדייוו א ןבָאה לָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןייא ןייק ןעזעג טינ

 ויטקעּפסערעּפ-רָאפ ַא ןיא רעבָא -- טכעדעג יז זיא יַאדװַא ---

 טימ וליפַא טָאה יידיא יד :רעמ ךָאנ ,ןרָאי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ

 ;ורוצ םלוע םעד טזָאלענ טינ טָאה יִז :ןצונ ךס ַא טכארבעג טייצ רעד

 ליֹומ ןופ ןבעגענרעביא יז טָאה ןעמ :ןפלָאהעג טינ טָאה טָאברַאפ רעד

 - ,םיורט העטייוו ַא יז ,טבעלעג יז טָאה תורוד ןופ ךשמ ןיא ןוא ליומ וצ

 יז טָאה ןעמ ,טסייטשרַאפ .טבערטשעג טָאה ןימ רעצנַאג רעד ןכלעוו וצ

 עקידרעטייוו יד רַאפ רעבָא ,טרָא ןַא ףיוא ךיילג ןריזילַאער טנעקעג טינ

  עקידנעשזדנַאלב וצ טלקניפ סָאװ ,לרעייפ ַא יװ ,ןעוועג יז זיא ןטזיצ

 ..נעוו םעד ייז טזייוו ןוא ןפיש
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 26 יאס ?ריא טימ ןָאטעג-:ןַאד ייז ןבָאה סָאװ ןֹוא ---

 ןוא טצעזעגניירַא יז ןבָאה ײז זַא ,ךעלגעמ .יונעג טינ סייוו ךיא ---
 טָאה עיצוטיטסניא :עלעבָאנ עקיזָאר יה בַיוא---- רעגַאלרעוצַארטנעצנָאק א

 ךיילנ- יז ןבָאה יז זא .,ךעלנעמ ןוא -- ל?גנושזד ןיא-.טרוטסיזקע ןיוש

 7 ....לטנעוו, םוצ טלעטשעג

 : ! ןטייצ ערעזדנוא ןיא יו טקנוּפ -

 ןפראוועג טינ) ; ןַאד- .טלאוו יידיא יד ןעוו ,תמא ...!טזומעג ןבָאה ייז ---

 .רעמייב יד: ףיוא טבעלעג גָאט-וצ טנויה רשפא רימ ךיוא ןטלָאװ ,ןרָאװעג
 ןַאד טלָאװ גנוריזילַאעד עקידלַאב ריא רעבָא .סיֹורָאפ ןסיוטשעג טָאה יז

 ..!ןעקנַארעג עבלעזַא ןבָאה וצ ךעלד רעפעג זיא'ס .טכיוועגכיילג םעד טרעטשעצ

 רובכ ריא ןופ טנעמונַאמ ַא ןלעטש טלָאװעג רֶׁשַּמַא ייז ןטלָאװ , וטסעז טנייה

 2 -| | א / .יףגעוו
 ! ךעקינייא-רוא-רוא ערעייז ייב סָאו ,;םיכרד עבלעז יד --

 רימ .?דייו םעד ןבָאה טנייה ןזומ ךעלקינייא-רוא-רוא יד ךיוא --- 

 ייז רימ ןלעוו לייוורעד רעבָא ,ןטייצ ערעדנַא ןגעוו ןע'מולח רשפא ןפרַאד

 ' .. ןקילייהרַאפ ןזומ גנַאל ךָאנ

 ? ןעמעוו ---

 0 ,רעדָא ...ןוא ,רַאטערקעקַײײטרַאּפ םעד רעוו --- טסּפיױּפ םעד רעוו ---
 .ןבעגעגוצ .ָאד| טכָאװ עקדעמש יװ ,לַאשרַאמדלעפ םעד

 ?ל עינַאּפש ןיא זיא עקרעמש ----

 : ? ךיוא םיא טסנָאק וד .!ךיז טייטשדַאֿפ ---

 טארַאמ ייב טליּפשעג ךעלדרעד ןיא .ןעמַאזוצ !השעמ ענייש ַא --

 סנטַאט ןייז ןיא חור א ,עקרעמש רעד ,טָאי רעליואוז ַא .?יקצָאטסילַאיב,
 2 | ! ןיידא ןוז

 8 יא *+ .

 ןייא ןופ ןרָאפעג רעטעּפש םישדה עכעלטע טימ זיא .ןַאמייר ןעוו
 -ס א טקרעמַאב רעטסנעפ-ןאגַאװ .ַא ןופ רע טָאה ,ןטייווצ םוצ טנָארפ
 ןיא רע .ןָארעּפ ןרעביא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעטיה-יטורוד
 -ַאב ַאו .טָאה דלַאב .םלוע .ןשיווצ ןאטעג ךוז ַא טָאה ןוא .ןגיטשעגסיוא
 : ןָאטעג ףור ַא םיא עמיטש עטנַאק

 | ! טנערוטס ...!טנעדוטפ --

 י / !ס עקשֶאי --
 :טגערפעג ןאמייר טָאה .ןאד ,טשוקעג ןוא ןעמונעגמורַא ךיז ןבָאה יז
 יי ? ןטסרָאֿפ ןיהואוו ---
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 ,ןָאנַארַא ןפיוא קידוצ לעורעט ןופ ןרָאפ רימ ---

 ? טנָארפ ןפיוא רעדיוו טפיב ---

 ףיוא לדייוו םעד ןצריקּפָא שטָאכ ריִמָאַל ןעוו-סָאװ רעדייא ,ָאי ---

 ... רעטעמילימ רַאְּפ א

 -עניכ , םעד ,ָארָאט-לע ,"ןָאד; םעד ףהיוא טגערפענכַאנ טָאה ןַאמייר

 קינייװ םָאה עקשֶאי רעבָא .?ָאקיטַאמָאטױא רַאב , ןוא ?לַאטרַאװק ןשיז

 ןַא ייב ?מעזעג ַא טקרעמַאב רע טָאה ןטימניא ,לרונ רעייז ןגעוו טסואוועג

 ! . ןסלער עקיטייז ףיוא ןענַאטשענ זיא סָאװ ,ןָאלַאשע

 | ! טנוזעג ייז --

 ? וטספיול זאהז ---

 רעודנוא ןֹופ םלוע םעד טיורב ךעלבעל טלייט ןעמ ?טינ טסעז ---

 .גוצ

 ? םענייא ןדעי רַאפ סעיצרָאּפ עטמיטשַאב ןייק ןעד ָאטשינ --

 ,טיורב טלייט ןעמ זַא רעבָא .טמסיטשַאב סעוצרָאּפ יד ןענייז יַאדּווַא ----

 ...ו ייברעד ןייז שטנעמ ַא ףרַאד -
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 לייט רעטפניפ

 /  רעטסנעפ עני יד ןיא





 ןעצ לטיפאק

 יַאיּפמילֲא, לעטָאה ןופ סָאטש ןטפגיפ ןוא ןטײװצ ןשיװצ

 יד ךרוד ןסירעגניירא ךיז טָאה ןלַארטש ּפָאנס רעקידנדנעלב ַא

 .טײקמירַאװ רעלעה ַא טימ רעמיצ סָאד טליפעגנָא ןוא ןביוש עסיורג

 טָאה רע .רַאמשָאק א ןופ יוװ ,יירשעג ַא טימ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ןַאמייר
 רעפרַאש ַא :טנעקעג טינ ןוא םייז ַא ףיוא ןעיירדרעביא ךיז טריבורּפ

 ןרעביא ןעגנַאגעצ ךיז ןוא עקדיל רעטכער ןייז ןיא ןטינשעג טָאה קיטייוו
 -םיוא סָאװטע רע טָאה ,ףָאלש-בלַאה ןיא קידנצכערק ,רעּפרעק ןצנַאג

 קילב ןטרעדנואוורַאפ ַא טימ טעשזדנַאלבעגמורַא ןוא ּפָאק םעד ןביוהעג

 | | ,רעמיצ ןרעביא

 רעד רעטנוא ןופ .ןַאמ רענעסקַאװַאב ַא ןגעלעג ןיא רעבינגעק
 ,סופ ךעלנעוואבמוא ןַא טצרַאטשעגסױרַא טָאה עקעד רעטטרעשַאקרַאפ

 ףיוא ןנעלעג זיֹא טנַאה עטרישזַאדנַאב ַא .סּפיג ןקיד ַא ןיא טליהעגנייא/

 "עג טינ ךיז ןַאמ רעד טָאה ,ןקור ןפיוא ןגיוצעגסיוא .ןטסַאק-טסורב ןייז

 : .ןקלַאב ןפיוא טקוקעג ראטש ןוא טריר
 רע .ןקעלפ עסייוו יו ,ןעזעגסיוא ןבָאה ךעלטעב עקידרעטייוו יד

 א .עטעדנואווהַאפ יד ןופ רעמינּפ יד ןדיישרעטנוא טנעקעג טינ טָאה

 רעמיצ ןטייוו ַא ןופ ,ןקע ערערעמ ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה ןצכערק ליטש
 :רעמָאיעג רענעכַארבעג ,רעזָאלּפליה ַא ןסירעגניירַא ךיז טָאה

 ---  ....עמ--ַא-מ ,עניימ עמ-אמ .,.!ַאימ ערדַאמ |

 -ענ טָאה רע .ןשיק ןפיוא ןלַאפעגקירוצ זָאלטכאמ זיא ֿפָאק סנַאמייר
 ןיא רעבָא ,ךיז טניפעג רע ואוו ןייגרעד ,ןענָאמרעד סעּפע ךיז טלָאװ
 -עסירענּפָא יוו ,רעדליב ךעלקיטש רָאנ ןעמואושעגמורַא ןענייז חומ ןייז
 זא ,טכאדעגסיוא םיא ךיז טָאה דלַאב .טסברַאה ןיא ןצענ-בעװניּפש .ענ
 -סארט יד טרעה ןוא ,ןדָאב םוצ טקירדענוצ ,דלעפ ןפיוא ךָאנ טניל רע
 פָאמאטימ .עטעדנואוורַאפ .ןופ ןצכערק יד ןוא רעפרַאוװנליוק ןופ יירעק
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 ,ן'תעש עטצעל יד ןוא ןעגנורענירעד ןופ לרינש סָאד טּפאכעגנָא רע טָאה

 לרעסַאװ ענטוס א יװ ןענייז ,ןייזטסואוואב םעד ןרָאלרַאפ טָאה רע רעדייא |

 .ןורכיז ןייז ךרוד ןסָאלפעג

 רעד רעביא ,ןזייא קיטש ַא טימ יװ ,ּפַאלק ַא טליפרעד טָאה רע...

 טינ .ליומ ןייז ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה יירשעג רעכיוה .ַא ןוא ,ינק

 .בָאֹק ַא ןביוהעגפיוא קיטכיזרָאפ ךיז טָאה ,לגרעב ַא רעטניה ןופ ,טייוו

 .סייוש ןוא ביוטש ןיא רעטרימשעננייא ןַא ,ןאמגרעב ןעוועג זיא'ס

 רעד ןיא ןעירשעגניירַא רענעי טָאה --- ?טעדנואוורַאפ טסיב ---

 ,םורַא ןופ למוטי ןקידימוניהיג

 רעביא טסילפ טולב סָאד יוװ ,טליפעג טָאה דע -- ...אמתפמ ---

 .ןזיוה יד ךרוד סױרַא טגָאלש ןוא ינק רעד

 !קירוצ ףיוא ךירק
 טימ זייוהעטרע ןסקאווַאב ,דלעפ ןליוה ַא ףיוא ןנעלעג ןענייז ייז

 -נארט רעייז ןגיוצעג ךיז טָאה ןטניח .ךעלמיוב ערענָאמ ןוא סעטסוק

 ןוא ןעגנומיוצרַאפ עקידלכעטש יד ןעזעג ןעמ טָאה טנרָאפ ןופ ;ייש

 .עיניל רעשיטסישַאפ רעד רַאפ סָאװ ,קעז-דמַאז ןופ ןעגנוקיטסעפַאכ יד

 רעד ןיא ןבָארגעגנייא יו ,ןעקנאט עכעלטע ןענאטשעג ןענייז ןבענַאד

 -ייגסופ יד ןציש ןוא ןיינסיורָאפ טפראדַאב ייז ןבָאה ןאלּפ ןטיול ,דרע

 "ענ ןסירעגרעביא זיא עקַאטַא יד ...?טקידעשעצ ...?ןרָאװעג עילַאק .רע
 טַאי ךס א ןוא רעייפ טכידעג ַא טגנַאלרעד טָאה אנוש רעד ?ייוו ,ןרָאװ

 -ַאב עטסטכייפ יד .רעטעמ קילדנעצ רֶאֹּפ עטשרע יד ףַא ןלַאפעג ןענייז

 -עג ןענייז הרבח יד .ןליוק ןופ ?גָאה ַא ןפורעגסיורַא טציא טָאה גנונעוו

 ,טצישעג ךיז ,רענייטש ןוא ךעלנגרעב רעטניה טשטעוװקעגנעמַאזוצ ןנעל

 | .טראוװעג ןוא ,טנעקענ טָאה רענייא יו

 :טרַאשעגוצ ךיז טָאה ןַאמנרעב .טסוק ַא ןָאטעג שיור ַא טָאה ןבענַאד |

 .ןרישזַאדנַאב ךיד לעוװ ךיא .,.?ואוז --- 

 -נאג יד רעסעמ א טימ ןטינשעגפיוא טָאה רענעי .ןזיוועג טָאה רע |

 ןוא שאט ַא ןופ שזאדנאב ןגנאל ַא ןגױצעגסױרַא ,שָאלַאק ןופ גנעל עצ

 ןופ .דנַאב םעד רעמ ןוא רעמ ץלַא קידנפייטשרַאפ ,ןעלקיוו ןביוהעגנָא

 ןפיוא ביוטש לדנקלָאװ סָאד טקרעמַאב ,תועמשמ .,ןעמ טָאה ןגעקטנַא
 .םורַא ןלַאפעג זיא ןליוק ּפָאנס ַא ןוא דלעפ

 -ונעגנַא םיא ןַאמנרעב טָאה -- !ֹוצ ךיז טלַאה טציא .קיטרַאפ --- |

 -ןר טעװ סע זַא -- ןייטש ַא רעטניה ןָאטעג יצ ַא ןוא ןקַאנ םייב ןעמ

 דוטש טינ ךיא בָאה עירָאטקָאד ןייק .קירוצ ןכירק וטסלָאז ,ןרעוו רעקיא
 | .,.טריד
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 יד ןעיינאב טנוװֶַא ןיא ןעמ טעװ רשפא .ןטרַאוװאוצ טע'מ --

 : - ...עקַאטַא

 ,ןוילפ ןופ גנעל רעצנאג רעד ףיוא טכליהעגּפָא טָאה יירעסיש יד

 טרעדנוה א ףױא ?כה-ךסב ןגיוצעג ךיז טָאה עיגיל עשיטסישַאפ יד
 .ןיזילכ יד ןדיישרעטנוא טנעקעג טָאה ןעמ ןוא רעדעייז ןופ רעטעמ
 קיטייוו רעד ..,סרעפרַאוװנליױק ....ןסקיב:ןרעיױא יד טָציּפשעגנָא טָאה רע

 ןרעטנוא זיב טכיירגרעד ןוא רעּפרעק ןצנאג ןרעביא ןעגנַאנעצ ךיז ןזיא

 טיירדעגמוא ךיז טָאה רע .סיפ יד ןופ רעגניפ-ץיּפש יד זיב ןוא ןברַאש

 עלעה ַא ןוא ?למיה רעיולב ַא טבלעוועג ךיז טָאה ּפָאק ןרעביא .ןקור ןפיוא
 ,2מיח רעד ןעװעג זיא יולב ױזַא .טנָאזירָאה ןופ ןביוהעג ךיז טָאה ןוז

 דלַאװ ןיא ןעגנַאנעג ,עלוש רעד ךָאנ ,קיטימכָאנ קיטיירפ ןענייז ייז ןעוו

 -ָאזָאליפ ןענרעל ֹוצ ןסָאלשאב רע טָאה טלָאמעד ןיוש .סעדָאנַאי ןביילק

 ןזעיארטימ יד ...!ןרעטרָאמ טימ ייז ןעגנַאלדעד טציא ,םילָאווייט יד.עיפ

 יד ...?ןפירגעגנָא רענַאקירעמַא יד ךיוא זבָאה -- סקניל ךיוא ןלַאנק

 ןעק סָאװ ,רעטקָאד ַא :ןיצידעמ ןענרעל לָאז רע ,טלָאװעג טָאה עמַאמ

 ?פעטָאה , רעד ....!טינ רעטקָאד ןייק זיא ,ןלעטש טינ ענַאק ןייק ןליפַא

 | ..?טריטסיזקע טײנ עקַאט טָאה

 נָאה סָאװ ,ביוטש ַא ןביוהעגפיוא ןבָאה ןליוק ענעלַאפענּפָארַא יד

 .ןקינייּפ ןביוהעגנָא םיא טָאה טשרוד רעפראש ַא .זדלאה ןיא טעשזירגעג

 .טרָא ןופ ןריר וצ ךיז חוכ ןייס טַאהעג טינ טָאה רע רעבָא
 !ריד ךיא גָאז ,קירוצ ףיוא ךירפ ?ץלַא ךָאנ טסגיל וד ---

 טָאה געוו רעד .ריפ עלַא ףיוא ,קירוצ ףיוא טרַאשעג ךיז טָאה רע

 טימ יװ ןכָאטשעג טָאה סיורָאפ קור רעדעי .גנַאל-רעטעמַאליק ןעזעגסיוא

 יַּפָארֵא ךָאנ רע סעװ !םיא ףיוא ןליצ ייז .רעדילנ עֶלַא ןיא סעקליּפש

 -רַאסנַאמ סָאד ןעזרעד טָאה רע ?דלעפ ןקיזָאד ןופ רעקידעבעל ַא ןכירק
 ךיז ןוא ןַארק ןופ רעסַאװ ןטלַאק טימ ןעקנירטנָא ךיז ,ָא :?רעמיצ-עד !

 רע ...!גנולפייווצרַאפ ןופ ן'העש ןיא ,לָאמַא יו ,לטעב ןפיוא ןעיצסיוא

 ןבָאה רענייטש רעטניה .סרעּפרעק עטיוט עכעלטע ןכָארקעניײברַאפ זיא

 רעמינּפ עטנַאקַאב .טנעה יד ןיא רעוועג טימ ןרענַאיצילימ טרעיולעג

 -נארפ ,רעינַאּפש רעגנוי רעד :ןניוא יד רַאפ ןָאטשג לדניווש א .ןבָאה

 ןביירש ןענרעל ךיז ןענַאמגרעב וצ ןעמוקעג גָאט ןדעי זיא סָאװ ,ָאקסיצ

 "?פייה , רעייז ןיא ןעמוקניירַא טנעלפ סָאװ ,סור רעניילס רעד ;שינַאּפש

  ףעד ךָאנ זַא ,יינסָאדנופ טלייצרעד טנווָא ןדעי טָאה ןוא סעומש ַא ןּפַאכ

 -עלנָאװ רעקירָאי-קיצנַאװצ א ךָאנ ,םיהַא ןרעקמוא ךיז רע טעוו המחלמ

 ..רעדנעל עדמערפ רעביא שינ
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 יא יוװ ןעקנוזעג רעדיוו ןיא ןוא םיִדָאּפ םעד ןריולרַאפ טָאה רע |
 רעֶדָא לטעב-לָאטיּפש ַא ףיוא רע טמולח .ּפמוז םענעסקאווַאב-טכיַדעג ַא

 טָאה ,תוחוס עַלַא קידנעגנערטשנַא ?דלעפ ןפיוא ץלַא ךָאנ טכירק רע
 - םעווש ַא ןבָאה ןגיוא יד רַאפ ..טקוקענמורַא ךיז ןוא ּפָאק םעד ןסירַאפ רע

 עטלקיוװעגמורַא ּפעק ,טנעה עטרישזַאדנַאב ,סיפ עטעװעסּפיגרַאפ ןָאטעג

 ןטימ ןסָאנעגפיונצ ךיז טָאה םורַא רעמיצ סָאד .רעכיט עסייוו טימ

 א ןעו ,טלָאמעד יװ ,ןָאטעג גיוו ַא ךיז ןבָאה טנעוו יד .דלעפ-טכַאלש

 ןופ .ןרָאדירָאק עטיירדעג יד ןופ טניריבַאל ןיא ןסירעגפיוא טָאה עבמָאב
 -ניה ,סנאלובמַא םוצ טריפענ םיא טָאה ןעפ עכלעוו ךרוד ,עּפָאקא רעד

 | .עיניל רעד רעט

 ענעמייל ,עגנע ןשיװצ ,?טעב-נָארט א ףיוא ךיז ְךֶע טלסיירט טָא

 :ףירננָא ןַא .ןופ ןסילוקרעטניה יד ךיז ןקעלּפטנַא ןגיוא יד רַאפ .טנעוו
 -רַאֿפ .טנעה יד ןיא ךעלטעב-נָארט טימ רעה-ןוא-ןיה ןפיול ןרַאטינַאס
 ןזעיַארטימ יד ץְלַא ןרעגַארג ןטניה .ןעיירש ןוא ןצכערק ןעטעדנואוו
 ,סענַאבַארַאב ןֹופ יירעקיופ ַא טשיור ןרעיוא יד ןיא

 "ןפַאפ , עקירנעגנירד .טרישזאדנַאב ןעמ .סנַאלובמַא רעד זיא טָא
 ןיא ,רעמע רעפיט ַא טייטש לקניוו א ןיא .טרָא ןַא ףיוא טרירעּפָא ןרעוו |

 ,רעגניפ :רעדילנ עכעלשטנעמ שיט-עיצַארעּפָא ןופ טפרַאװ ןעמ ןכלעוו
 -נָאב םעד ּפָארַא טסייר רע .סיוא םיא טוט רַאטינַאס ַא .,.סיפ ,סמירַא
 יב ' :ׂ :שזַאד

 -רָאנ זיא'ס ...ןהכאלמ יד ןעק רע .,.?ןדנוברַאפ ריד טָאה רעוו ---
 ,..טסולרַאפ-טולב רעסרַאטש א א רָאנ ,טרירעג טינ זיא ןייב רעד ,טינ

 םיא רעטסעווש-ןקנַארק עגנוי ַא ,ךיז טכַאד ,טָאה לָאטיּפש-דלעפ ןיא
 וז טָאה .טנָאקַאב ןעמוקעגרָאפ םיא ןיא םינַּפ ריא .ןעקנירט וצ ןבעגעג
 זא ,טמולחעג סָאה רע ...טלכיימשענ ענרָאמ טָאה יז ?םיא וצ טדערעג
 "דלעפ א ןיא תור טמוק יו ,רעבָא .תור ןפורעג יז טָאה רָאטקָאד רעד
 | | ...!םיסַאקענעב ןיא רָאג ךָאד זיא יז ?לָאטיּפש

 סע :םורַא רעטסניפ טרעוו לָאמַאטימ ןוא ּפָאק ןיאםיא טשימ סע
 -עד .ןראטינַאס ןוא םיריוטקָאד יד ןופ רעכוטרַאפ עסייוו יד רָאנ ןטכייל
 -קעשזָארּפ  ענעשַאלעגסױא טימ טכאנ רעד ןיא ךיז טנָאי סנַאלובמַא
 .ךיז טשטילג ןנָאװ רעד .שינרעטסניפ .ןיא טקניז םורַא טנגענ יד .ןרָאט
 ן.ןייפ 0 5 ' .ו / / . ..םוהת ַא ןיא

 - אי טכאנרַאּפ .ןעוועג ןיוש .זיא .,טּפאכעגפווא ךיז טָאה ןַאמייר ןעוו
 :ץנעראוועגקנוט יד ךרוה ןסָאלּפעגניירַא זיא יורנ רעקיד'תושמשה-ןיב
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 -נאל יד רעביא ,טנעוו עכיוה יד ןשיווצ ןבילבעג ןעגנעה זיא ןוא ןביוש

 ַא .רערעטנומ ןוא רעקראטש טליפעג ךיז טָאה רע ,ךעלטעב ןעייר עג
 -עג טכייל ןוא ךלימ עלעּפעט ַא טגנַאלרעד םיא טָאה רעטסעווש-ןקנַארק
 -עג ַא .םורַא ןסעומש יד טרעהענוצ ןוא ןעקנורטעג טָאה רע ,טלכיימש
 .טייקמאזקרעמפיוא ןייז ןגיוצעגוצ טָאה סעציילּפ ענייז רעטניה ךערּפש

 :שידיי ןיא טלייצרעד טָאה .רעצימע

 סקיב יד ןטלַאהעג ,ייר רעטשרע רעד ןיא ןפָאלעג ױזַא ךיא ןיב ---

 ,ןטסילַאיצַאס ,םירבח ,סיורָאפ ...!עטנַאלעדַא :ןעירשעג ןוא ךיוה רעד ןיא
 יי | ... ןטסישַאפיטנַא ,ןטסינומָאק

 ןאמייר .ננולייצרעד יד ןסירענרעביא טָאה טסוה רעקראטש ַא

 ,רוחב ןרעגָאמ ,ןסאלב ַא טקרעמַאב ןֹוא טיירדעגמוא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה

 .ןרענַאיצילימ עכעלטע ןופ טלגנירעגמורַא ,טעב ַא ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ

 -  ,ןביוהעגנָא רעדיו ןוא ךיז וצ ןעמוקענ רענעי זיא רעטעּפש עלייוו ַא
 ,םירבח ,סיורָאפ ..!עטנַאלעדַא :ןעירשעג ךיא בָאה ױזַא טָא --

 | . ..ןטסישַאפ-יטנַא ,ןטסינומָאק ,ןטסילַאיצַאס
 זיא רע ןוא ט?לסיירטעגפיוא םיא טסיה רעפרַאש ַא טָאה רעדיוװ-

 ,ןשיק ןפיוא ןלַאפענמוא
 .ןייג ןיוש ן'רימ !טנוזעג ייז ,ןושרג ,ונ --

 | | !רָאפּפָא ןרַאפ ןיירַא טמוק ---

 ןוא .ָאד רָאנ .ףָאלש ןיא ןלַאפעננירַא םאזננַאל זיא לָאטיּפש רעד

 -רעד ךיז טָאה סָאנ רעד ןופ .םולח ןיא טצכעדקעגנ רעצימע טָאה ןטרָאד
 טָאה ןאמייר .סנגָאוװ עקידנרָאפײברַאּפ ןֹופ שיורעג רעטפמעדענ ַא ןגָארט
 יד .םישדח ענעּפָאלראפ יד ןנעוו טיײקרָאלק רעמ טימ טכַארטענ טציא
 -שטשוטמ ןוא .טייוו ןעזענסיוא ןבָאה אנָאלעצדאב ןופ געט עשימרוטש
 - -ףןעוועג סע ןיא ןעו --- .ןטייצ עטייוו ןופ ןעננורענירעד יוז ,קיד
 עיניל רעטשרע רעד ןיא עדַאגירב רעד וצ ןרָאפעג רע זיא ןַאד ,..!יַאמ
 ןיא טּפוטשראפ ןבָאה םישדח עקיזָאד יד ....ילוי ,ינוי ,יַאמ :אמַארַאכ ןופ
 | : .ןשינעעשעג עקידרעירפ עלַא לקניוו ַא

 .טנעקעג טָאה ןוא טעב ןופ ּפָארַא רע זיא םֹודַא געט רַאּפ ַא ןיא
 ."ראפ ךיולג טָאה רע .לאז ןרעביא ,ןסעטש ַא - ףיוא טדאּפשעגנָא ,ןריצַאּפש
 ;םיא ןֹופ טייוו טינ ןגעלעג זיא רעכלעוו ,ןע' נוְשרִג טימ םעומש ַא טריפ

 | ?טעדנואוורַאפ --

 ,טנַארפ-עטענורב ןפיוא ,ָאי ---
 ?עקאטַא ןַא ןיא ----

 .ךז



 טָאה -- ?עטענורב ףיוא עקַאטַא רעד ןופ טרעהעג טינ טפָאה --
 !ןופרעד טדער טלעוװ עצנַאג יד -- .טרעדנואוועג רענעי ךיז

 ךָאו א טימ ןיוש ,אמַארַאכ ףַא ליוק ַא טּפאכעג בָאה .ךיא .ןיינ ---
 - .קירוצ

 רַאפ ןבָאה עטענורב ייב םירָאוװ .ךיא ײטשרַאפ ,ױזַא ביוא ---

 טימ סעיזיוויד עטסעב ערעזדנוא ןופ עכעלטע ןפירגעגנָא געט עכעלטע
 -ַאב רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ ךָאד זומ ןעמ .ןענָאיװַא ןוא עירעליטרַא ,ןעקנַאט

 ,..3 ןיינ ,דירדַאמ ןופ גנורענַאל

 קירוצ ךָאוו ַא טימ ןפירגעגנָא רימ ןבָאה ,סע טסייה ,רַאפרעד -- |

 ןדנעואוצּפָא ידכ זיא'ס -- .ןַאמייר טּפַאכעג ךיז טָאה -- ַאמַארַאכ ףיוא

 !עקאטַא עשינעטַארטס א .טקנוּפ ןרעקיטכיוו ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד

 -ענ געט ענעצנַאנ ןענייז זדנוא ייב !קיטקאט עטנאקַאב ַא זיא'ס ----

 | ..ןענָאנַאק ןֹוא ןעקנַאט ןרָאפ

 -ןַאל ַא .גנוי רעייז ןעזעגסיוא טָאה רע .טקוקעגנָא םיא טָאה ןַאמייר

 עסייוו ןוא םינּפ ןגיוצעגסיוא סָאלב א טָאהעג רע טָאה ,רערַאד ןוא רעג
 -רַאֿפ טפָא ךיז ןוא טמעטָאעג רעווש טָאה רע .טולב ןּפָארט ַא ןָא ,ןּפיל

 | .ןדייר ןטימניא טקַאה
 ?רעהַא ןעמוקעג וטסיב ןענַאוװנופ ---

 ,ןּפרעװטנָא ןופ --
 ?ןעגנול יד טימ ןָאט וצ טסָאה ---

 ןיא רעבָא .טסואווענ טינ ?לכ סע ךיא בָאה רעירפ !ןטיײקשירַאנ ---

 "עג .בָאה'כ סָאװ ,זיא עטסגרע סָאד ...?טסייטשרַאפ ,סעּפָאקַא עסַאנ יד
 רעד .ןייז וצ ףראדַאב סע יװ ,ןסע טינ רָאט ךיא ןוא סָאש-ךיוב ַא טּפַאכ
 ןוא .םוירָאטַאנַאס ַא ןיא ןקיש טלָאװעג רעירפ ןיוש ךימ טָאה רעטקָאד

 = יה ר | .רעהַא טינ ןוא ןיחהַא טינ סע זיא טציא

 .טסידנערַאפ ןוא טנַארפ-עטענורב ןֹופ ןלייצרעד ןבכייהעגנָא טָאה רע

 יי :טרעהעגנ לָאמ עכעלטע ןיוש טָאה ןַאמייר סָאו ,רעטרעוו יד טימ

 ' ,ךיוה רעד ןיא סקיב יד ,ייר רעטשרע רעד ןיא ןפָאלעג ךיא- ןיב --
 ,ןטסינומָאק  ,ןטסילַאיצַאס ,םירבח .,,סיורָאפ ...!עטנַאלעדַא :ןעירשעג ןוא

 7 | | | | . ,..ןטסישַאֿפיטנַא

  םיא יא טסוח רעקראטש ַא .טמירַאװעצ םיא טָאה גנונערפוא יד
 .ךשיק ןפיוא טזָאלענּפָארַא קיטכעמנָא ךיז טָאה ֿפָאק ןייז .ןלַאפַאב

 / א א א
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 -עג טָאה ןוא רָאדירָאק ןיא ןענַאטשעג ןאמייר זיא עלייוו עננַאל ַא
 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ןדילַאװניא טריפעג טָאה סָאװ ,עדניוו רעד ףיוא טרַאוװו

 ןצרוק ַא ףיוא ןײגוצסיױרַא .שינעביולרעד עטשרע יד ןעמוקַאב טָאה רע

 טזיירּפשעג קיטכיזרָאפ ןבָאה ןרָאולוק עגנַאל יד ןיא .טָאטש ןיא .ריצַאּפש
 -ענ טָאה רָאטינַאס ַא .סרעטסעווש-ןקנַארק ףיֹוא טנעלעגנָא ,עקידעקניה

 ןעמ טָאה ןריט עטנפעעצ יד ןיא .ךעלדער ףיוא לשיט-עיצַארעּפָא ןַא טּפוטש
 .עטעדנואוורַאפ ןופ רעמינּפ עסַאלב ןוא ךעלטעב ןעייר עגנַאל ןעזעג

 קיטסַאה ךיז טָאה עדניװ יד .ץַאלּפ ַא ןעמוקַאב רע טָאה ךעלדנע
 ,רעכיּפעט ,ןקָאטש ןָאטעג בעווש ַא ןכָאה ןניוא יד רַאפ ןוא טזָאלענּפָארַא

 ףיֹוא ,ןקעלפ יוו ,טנכייצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשזַאדנַאב ןוא ןליד-קיאַאזָאמ

 ןטייווצ ןפיוא .ןרָאדירָאק עקידנדניוושראפ ןופ טנעוװ-ץלָאה עטדוטילָאּפ .יד

 2 .ןבילבעג ןייטש עדניוו יד זיא קָאטש
 -עגנָא םיא ןיא ןיא קיטלַאװעג ױזַא ,ןָאטעג רעטיצ ַא שזַא טָאה רע

 ,טעב ןופ ןײגוָצּפָארַא ןביוהעגנָא טָאה רע טניז .דלודעגמוא יד ןסקאוו

 ןופ .ּפָארַא טָאטש רעד וצ ,רעטסנעפ יד ךרוד ןקוקסױרַא טּפָא רע טגעלפ

 סמערוט ןֹופ ןציּפש ,רעמיוב ןופ ןעניורק רָאנ ןעזענ ןעמ טָאה ןראנ ןכיוה
 ןגיטשעגפיורַא זיא טייקליטש רעקיטכאנרַאפ רעד ןיא .סנעמיוק עכיוה ןוא

 עטנעָאנ ןופ ןעמורב א ,ןעיַאוומארט עסידנלייא ןופ יידעגנילק ַא סָאג ןופ
 םיא טָאה'ס ןוא .קָאטשניב ןכעלשטנעמ ַא ןופ יירעמושז ַא ןוא ןענַאנַאק
 רעטרעדנוזענּפָא רעד ןֹופ ןעיירפאב וצ ךיז רענַאב ַא טּפַאכעגמורַא ןַאד
 ,תוחיד-קייטּפַא ןוא ןצכערק ןופ לּפעג ַא * יא טליהעננייא זיא סָאװ ,טלעוו

 .תונשה ןוא ןפידגַאב עקיטרַאננייא טימ טמעטָא ןוא

 ךיז טָאה עדניוו רעטקאּפעגנַא רעד ןיא ווא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 ןשירעטילימ םעיינדלנָאּפש א ןיא ,ןַאמרעננוי רעקירעדינ ַא טקירדעגניירַא

 עבעלטע ןלאפעגסױרַא ןענייז ?טיח רעקסריציּפָא ןייז רעטנוא .ןופ .גוצנַא
 .ןטנַאקַאב ןטלַא ןַא טנַאמרעד ןענַאמייר ןבָאה סָאװ ,ךעלזיירק-רָאה עטיור
 םיא ,טיירדענמוא ךיז טָאה ריציפֶא רעד .ןורכז םעד טגנערטשעגנָא טָאה רע
 בי :ןעירשעגסיוא ןֹוא טכַארטַאב
 !ןַאמייד =

 .טנַאקרעד טציא ןאמייד םיא טָאה -- !?דניקסיז ---

 ןגנאפ ַא טנאּפשעגכרוד ייז ןבָאה ,עדניוו רעד ןופ קידנעײגסױרַא |

 סעמלַאּפ טנירגעג ךיז ,טנעוו ענרעזעלג ןשיווצ ,ןבָאה ףיט דעד ןיא .לָאז
 -רילָאַּפ-ץראווש ןענאטשעג ןענייז ןעלקניוי יד ןיא .סעגָאזַאװ עקיזיד ןוא

 עליק ַא ,ןלעטַאפ עכייוו טימ טלננירעגמורַא ,ךעלשיט עקידכעלייק ,עט
 יי ,םורַא טשרעהענ טָאה טייקלקנוט
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 ?ךירדַאמ ןיא רָאנ טסיב ---
 , ,ָאי --

 ?טעדנואוורַאפ טסיב ?ָאד טסניואוו ---
 -אב א ָאד בָאה'כ ...ָאד ןיואוו/כ ...רעבָא ,טעדנואוורַאפ טינ ןיב'כ --

 רעקידתודוס ַא טימ ןָאטעג רעטסילפ ַא דניקסיז טָאה --- רעמיצ רעדנוז

 : .ענימ

 ןופ ןעלניּפש טימ טקערַאב ןעוועג טנעוו יד ןענייז גנאגסיורַא םייב
 -רַאמ רע יװ ,ןטייז עלַא ןופ ןעזרעד ךיז טָאה דניקסיז .טיפוס לקזיב ליד

 טנעאנ רעד ןיא ,ןעננוטכיר עלַא ןיא גוצנַא ןקסריציּפא ,םעיינ ןיא טריש

 רע .טאמרָאפ-רוטַאינימ ןיא ןוא סיורג רעכעלריטַאנ ןיא ,טייוו רעד ןיא ןוא

 -סניא ןַא תעב יװ ,ןעלסקַא יד טכיילגעגסיוא ןוא ןָאטעג לכיימש ַא טָאה
 ' עיצקעּפ

 ?גוצנֶא רעד ,סעּפע רימ רע טדיילק יו ---|

 יד ןיא ןוא אפוג רָאדירָאק ןיא ,םורַא םעד טכַארטַאב'טָאה ןאמייר

 ןלעטָאפ עכייוו ןיא ןסעזעג סעקילַאק עכעלטע ןענייז ריט רעד ייב .ןעלניּפש
 -נואוורַאפ .ןוז רעד ףיוא רעדילג עטרישזַאדנַאב ערעייז טמירַאװעג ןוא
 טקוקעגסױרַא ןוא לעווש ןפיוא ןענַאטשעג ןענייז ןטַאלַאכ עלעה ןיא ,עטעד

 ַא םימ ,יורפ עגנוי ַא .םיור ןקידרעמוז ,ןלעה םעד ןיא טפאשקנעב טימ
 ,ןַאפ ןגנוי  ַא וצ טלכיימשענ קירעיורט טָאה ,טנעה +ר ףיוא דניק לציּפ

 ןעלגיּפש עקימורַא יד ןיא .עילטעּפ ַא ףיוא טנַאה יד ןטלַאהעג טָאה סָאװ
 -לימרַאְפ ןוא טרעמרַאפ ךיז ןשזַאדנַאב עטלקיוועג-קיד ,עטיירב יד ןבָאה

 - ןיא ןעזעג ייז טָאה ןַאמייר .טייוו רעפיט א ןיא זיב ןניוצעג ךיז ןוא ,טכאפ

 .םולח-רעטסנעּפשעג ַא ןיא יו ,ןעגנוטכיר ןוא ןקע עלַא

 קידנטערט ,טגערפענרעביא רע טָאה -- ?נוצנֶא רעקסריציּפָא ןייד ---

 -רעדנוה ןעמ טעז לגיּפש ןיא --- קינַאנ ןופ ךעלּפערט יד רעביא קיטכיזרָאפ

 | | 7 ,רעט

 רעמייב עטנירגעצ ןופ תוחיר יד ןוא טפופ עשירפ ,עטמירַאוװעצ יד
 עטנירגעצ ַא ןגיוצעג ךיז טָאה ןבענַאד ..םעטָא םעד ןגָאלשרַאפ םיא ןבָאה
 ,ןטפוד ןוא ןברַאפ ןופ רעטרוכישרַאפ ַא .ןעלמיה עיולב רעטנוא עיילַא
 -ָאעג ףיט ןוא ,לָאטיּפש ןופ טנַאװ רעד ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז רע טָאה
 ןצרַאװש-קיצנאלג ַא וצ ןָאטעג ןַאּפש ַא לייוורעד טָאה דניקסיז .טמעט

 ,"םינינע עלעיצעּפס -- םוירעטסינימ-ןרעניא , טפירשרעביא ןטימ ָאטיוא

 -עג שירעטילימ ,רעּפָאש רעננוי ַא .רַאוטַארט םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ

 -ַאב ןוא ?רעטסנעפ ַא ךרוד ּפָאק םעד טסעטשעגסױורַא טָאה ,טעדיילק
 יי :טסירג
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 ו

 !דניקסיז ,דולַאפ ,--
 וצ טיירדענמוא ךיז ןוא טרעטטנעעג רע טָאה -- ,ןַאֹוכ ,דולַאס --

 ,ןרָאפטימ טסעוװ ,םוק -- ןענַאמייר
 ,ןסיורד ןיא ןייש ױזַא זיא'ס !סופוצ לקיטש ַא ןייג ריִמאֵל ---
 זדנוא ףיוא טרַאװ ןוא יײלַא-רַאיליטסַאק רעד טימ רָאּפ ,ןַאוכ .טּוג --

 ,ץַאלּפ סעלעביס ייב
 ןכרוד ןעגנַאנעגכָאנ םיא ןענייז ייווצ יד .טרירעג טָאה ןגָאװ רעד

 ַא ףיוא סורַא ייז ןענייז םורַא עלייוו עצרוק ַא ןיא .?סעג-לָאטיּפש ןלָאמש

 | | ,סַאנ רעטיירב
 סטכער .רַאוװלוב ןופ ןטימ ןכרוד ןגיוצעג ךיז טָאה יײלַא עטנירגעצ ַא

 ,ןטייז עדייב ןופ ,טלַאפסא ןפיוא .ןעײװמַארט ןפָאלעג ןענייז םקניל ןוא

 סָאטױא ןענָאימַאק ןופ ענַאװַארַאק עכעלדנעמוא ןַא טנעװַאב ךיז טָאה
 | 1 ,סנגָאװ ןוא

 סנגָאוװסוססול עניילק יירעטיימורט ַא טימ טנַאיעג טרָאד ךיז ןבָאה סע .

 -ַאסימָאק .ןוא ןטמַא ,סמוירעטסינימ ןופ ןטפירשרעביא עסיורג טימ
 -ךיוה ,סנגָאװטסַאל יירעקסארט ַא טימ טלסיירטעג ךיז ןבָאה'ס .ןטַאיר
 -ייז סָאד .ןטכורפ ןוא ןסנירג ,ןייוו רעסעפ ,טיורב סנבַאל טימ ןדָאלעגנָא

 סעדַאגירב יד ןיא ןרעגַאל-ץנעדנעטניא עלַארטנעצ יד ןופ ןרָאפעג ייז ןענ
 רעדָא עיצינומַא ךעלטסעק טריפענ ןבָאה ערעדנַא .טנָארּפ רעדירדַאמ ןופ
 ,למיה םוצ סעּפול ענעסירַאפ טימ טקוקעג ןבָאה סָאװ ,!ענַאנַאק ענלצנייא
 עכלעוװ ףיוא ,ךעלעגעוו עקידלדער-ייווצ טּפעלשעג ךיז ןבָאה ןטימניא

 ןטָארטעג ןסַאלעג ןבָאה םירעוּפ .ןענוטזןייוו עקיזיר ןענַאטשעג ןענייז'ס
 ,סעדַאנירב ןופ ןרעמונ טימ ךעלדליש ןעזעג טָאה ןעמ .דרעפ יד רעטניה

 -יטרַא ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןכָאה ערעדנַא .ןסוּפרָאק ןוא סעיזיוויד

 טנכייצעג ךיז ןבָאה קיאיירש .סעלירדאקסע-טפול רעדָא ,סעירעטַאב-עירעל
 ."סָארעטימַאניד , :ןבאטשכוב עטיור יד |

 םוצ טרעטנענרעד ךעלעמַאּפ ךיז ןבָאה ייז .ןעקנוהעגרעטנוא טָאה ןַאמייר
 ןופ לבריוועג ַא טשרעהעג טרָאד טָאה ןרָאוטַארט יד ףיוא .ץַאלּפ סעלעביס
 :תורוחס ערעייז ןדָאב ןפיוא טײרּפשעגסױא ןבָאה רעלדנעה .ןשטנעמ
 יטורוד ןֹופ ּפעק יד טימ ןענָאלַאדעמ ןוא ךעלדנעבכיש ,ריּפַאּפ-סָאריּפַאּפ
 -ַאװ טפיוקרַאפ ןעמ טָאה ךעלענעװ:-טנַאה עניילק ייב .ַאירַאנָאיסַאפ ןוא
 .ןטפאז-טכורפ עקילָאמא יד ןופ חטילּפה תיראש ַא ,סעדששזנארא עקידרעס

 | !טינ ןעמ טעז גרַאוװנסע ןייק --
 םארג טרעדנוה .ןטרַאק ףיוא ָאד זיא טיורב וליּפַא ?דירדַאמ ןיא --
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 טקניטש סָאװ ,?ָאַאלַאקַאב , ?סיב ַא ךָאנ ןעמ טמוקַאב וצרעד .ּפָאק ָארּט

 ,רעטעמַאליק ַא ףיוא
 עקידנלַארטש טימ ןעגנַאגעניײברַאפ ןענייז ביולרוא ףיוא ןטַאדלָאס

 ערעייז ןבעגוצסיוא ואוו ,טכוזענ ןוא ןצוּפ ךיש יד טזָאלעג ךיז ,דעמינּפ

 ןטורקער-םירעיוּפ עגנוי .טנָארפ םוצ ןרעקמוא ךיז ןרַאפ ,ןעמיטנעס עטצעל

 ןבָאה ,ןעלסקַא יד ףיוא סעקמילק עשיפרָאד טימ ,םישובלמ עיורג ןיא

 . -ךאמייברַאפ ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .ןקילב עטּפַאנרַאפ טימ טקוקעגמורַא ךיז
 :גנאזעג ןקיכליה ַא טימ ןרענָאיצילימ עגנוי סעטּפָאב טריש

 (בײרש רימ טסליװ וד בוא ןוא
 --- סעדדָא ןיימ ןיוש ךָאד וטסייוו
 ,אמַארַאב ופ טנָארּפ ןפיוא
 ...עיגיל'רעייפ רעטשרע רעד ןיא

 ,ןגיטשעגנייא זיא דניקסיז .ָאטיוא רעד טרָאוװעג טָאה סעלעביס ייב

 רַאפ ןואלּפ טכאמעג ןוא ןעֶלנָא ןכייוו ןפיוא האנה טימ טהַאּפשעגנָא ךיז

 | :ןענַאמייר

 ?טייצ רעד רַאפ ןרָאװעג רענילק סעּפע טסיכ ,ונ --

 .טנרעלעג ךס ַא טָאה אפונ רע זַא ,ןעוועג קיטנעק זיא לכיימש ןייז ןיא

 | | :ןבענענוצ דלאב עקַאט טָאה רע

 אלא !רענילק ןשטנעמ עלַא ךעלטננייא ןרעוו ןטייצ-המחלמ ןיא ---

 ױזַא טלעוו יד טביילב רַאּפרעד ןוא טענרהעגסיוא ןרעוו בור'ס ,ןעד סָאװ

 | ...רעירפ יוו ,שירַאנ

 ןקוקאב ןופ האנה טַאהעג ןוא ןסיורד ןיא קילב ַא ןפראוװעג טָאה רע - -

 -עג טיג טרעוו רע :ןגָאװ"םוירעטסינימ א ןופ לרעטסנעפ ַא ךרוד טלעוו יד

 -ורט ןגָאװ ןייז .לבריוועג ןקיזָאד ןרעביא ?דנעּפש ןריולרַאפ ַא יו .,ןגָארט

 ץרא ךרד !ערַאװ ַא טכאמ , :ןעירשעג טלָאװ רע יוו ,קידרעּפָאה טרעטיימ

 -עג רעלק ַא רע טָאה -- !ַאי ,ָאי -- ...!םוירעטסינימ ןופ ריציפֶא ןַא רַאפ

 ,ָארַאטנַאמ ייב ךייט ןופ געוו רעטייוו א --- ןענַאמייר ףיוא קידנקוק ,ןָאט
 | !םוירעטסינימ-סנירק ןופ "ןטמַא עלעיצעּפס , יד זיב

 טגָאזענ רע טָאה -- טייצ רעד רַאפ ןלַאפענ ןענייז ןטָאי ךס ַא --- !

 .חשעמ א זיא'ס םירָאװ !ןלַאפ ןלעוװו עלַא ...?ןעד רעדנואוז ַא ---.לוק ןפיוא

 - | !ףוס א ןָא

  םענעגרָאברַאֿפ ,ןטלצרַאװעננייא ןַא ךרוד ןקָארשעגרעביא-גנולצולּפ

 , .:ןָאטעג ּפאכ ַא ךיז רע טָאה ,ןביולגרעבא
* 
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 ,טסרעה וד !ןרעוו טע'גרה'עג ךיוא ןענעק ,דירדַאמ ןיא ,ָאד ,רימ ---

 -ַאד ןופ טירש רַאּפ ַא לכה ךסב זיא'ס ?םישעמ ןטעברַא ןענָאנַאק יד יו

 | ' | | ...ןענ
 ןטימניא .ךיז ןגעוו ןלייצרעד ןביוהעגנָא רע טָאה ,ױזַא קידנעלּפַאלּפ

 :ןענַאמייר טנַאמרעד לָאמ עכעלטע רע טָאה

 ,רימ ןֹופ טסרעה וד סָאװ ,ץלַא זַא ,ןיילַא ךָאד טסייטשרַאפ וד ---

 ,ןכַאז עטַאוירּפ ןגעוו טינ ךָאד ךיז טלדנַאה סע .דוסב ןרעוו ןטלַאהעג זומ

 -ננערטש ןביילברַאפ זומ סָאד ןוא .םינינע-ננוריגער עקיטכיוו ןגעוו רָאנ
 | | ,,.,םייהעג

 -ימ-סנירק ןיא רע טעברַא ןכָאװ ערערעמ טניז זַא ,טלייצרעד טָאה רע
 טָאה רע ןוא ,"םינינע עלעיצעּפס , רַאפ גנולײטּפָא רעד ןיא ,םוירעטסינ
 .טניימ "םינינע עלעיצעּפס , זַא ,רעטרעוו עבלַאה טימ ןייטשרַאפ וצ ןבענעג
 ,םיאנוש עכעלרעניא ,ןעננורעװשרַאפ ןופ גנוקעדפיוא ,שזַאנָאיּפש-רטנָאק
 ,"ַאיּפמילא , לָאטיּפש ןיא רעמיצ ַא רע טָאה רַאּפרעד .וו .א .א שזַאטָאבַאֿפ
 ןופ לעטָאה רעטסנעש רעד ןעוועג לָאמַא זיא'ס .טגיל ןַאמייר וװ ,טרָאד
 ןייא רָאנ .לָאטיּפש א ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רע זיא טציא ,דירדַאיכ
 ןטלאהעג ןפרַאד סָאװ ,ןשטנעמ עלעיצעּפס רַאפ טריוורעזער זיא לנילפ
 / ;רעמיצ ַא ןעמוקַאב טרָאד רע טָאה רַאפרעד ןוא ...ויטַאריּפסנָאק ןרעוו
 | ...ןכַאז ןביז עלַא ןוא דָאב ַא ,ןָאפעלעט ַא טימ
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 ףלע לטיּפַאק

 יו ריש טרעװ ווא "סוירַאװקַא; עפַאק ןיא טגשרד דגיקסיז

 .. 5 רי ט ס ע ר ַא

 טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,איוו-ןַארג יד ןרָאפעניײברַאפ זיא ָאטיוא רעד

 ןבילבעג ןייטש זיא ןוא ,"סעבמָאב יד ןופ סָאג יד, ןעמָאנ ןטימ טניורקעג

 טימ טלָאמעג ,דליש  ַא טנכייצעג ךיז טָאה'סי ןכלעוו רעביא ,עמַאק ַא ַאב
 ,?םוירַאװקַא / :ןבױַאפ-רעסַאװ עלעה

 -ַאמייר טּפעלשעגכָאנ ןוא ןגָאװ ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא דניקסיז
 | , | , :ןענ

 -נארפ .עיטַארקָאטסירַא רעקילָאמַא רעד ןופ "עפַאק,.סָאד זיא'ס --
 ...לשיט ןייז זיא טרָאד .ןעמוק וצרעהא טנעלפ ךעלנעזרעק ָאק

 זיא ןלַאז יד רעביא .ךיז םורַא ןעזעג טינרָאנ ןַאמייר טָאה עלייוו ַא

 עקידנקיטש ןוא תוחיר:ןייוו עפראש ,ךיור ןופ לּפענ רעטכידעג א ןעגנַאהעג

 רעקילדנעצ טנערבעג ןבָאה ,גָאט ןעוװעג זיא'ס שטָאכ .ןטפוד-םופרַאפ

 ךיז טָאה טכיל סָאד .טיפוס ןיא עטרעיומעגנייא ,ךעלטמעל עשירטקעלע

 ענלגיּפש יד ןיא ןנָאלשענּפָא ךיז ןוא ןדושזַאבַא עזָא- ךרוד טייזעגכרוד

 .לַָאז ןכרוד ןניוצעג ךיז ןבָאה סָאוװ ,סענמולָאק ענרעזעלנ ןוא טנעוו

 .,ןסקיב ןֹופ ןציּפש :ןרוגיפ ןדיישרעטנוא ןביוהעגנָא רע טָאה זייווכעלסיכ

 טָאה דניקסיז .ןעיורפ ןופ ןרוזירפ ןוא ןטסידרַאװג ןופ ןרידנומדיקַאכ

 ,?סאגַאלַאמ , "יווצ טלעטשַאב

 ,ןעיורפ יד ףיוא ןזיוועגנָא רע טָאה -- !זירַאּפ טינ ריד זיא ָאד --
 ךעלטימעג ןוא ךעלשיט עלַא אב טייל-רעטילימ ןשיוװצ ןסעזעג ןענייז סָאװ

 - -גירט רעירפַא טזומ .ריד טימ ןייג טינ ךיילג טעװ ענייא אזַא -- טסעומשעג

 רעד ןופ טסיינ ןיא ןענייז ייז ...עביל ?קיטש 8 ןריפ שממ ,ןפעומש ,ןעק

 ...!ךעלדיימ-סקלָאפ :טייצ
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 -ולומ ַא טימ ָאד טסירגַאב ךיז טָאה :שימייה טליפעג ָאד ךיז טָאה רע
 טעֶלנ ַא ריא ,ייז ןופ ענייא ןפורעגוצ טָאה ,?דיימ ַא טימ ָאד ןוא רענָאיצ

 46 :טלעטשעגרָאפ ןוא ּפָאק ןרעֿביא ןָאטענ

 | .אטולאל ענייש יד ---
 ןגָאלשעג ריא יטָאה ליומ ןופ ;רוכיש ,ןעוועג ךיא ?ַאטילַאל ענייש , יד

 טימ ןגיױצרַאפ ןעוװעג ןענייז ןגיוא עריא ןוא ןענייוו עטשימענ ןופ חיד ַא

 רעד ַא טָאה ,טנעה סדניקסיז ןופ טשטילגעגסױרַא ךיז טָאה יז .לּפענ ַא

 יד קידנזָאלּפָארַא ,ןוא םינּפ ןטרַאדעגסױא סנַאמייר טכארטַאב ענעקָארש

 :טנייוועגרעדנאנאפ ךיז יז טָאה ,קילב ןטלַאק ןייז רעטנוא ןגיוא
 ןופ ןרעדט טימ טדערענ יז טָאה --- ?דיימ ךעלטנערָא ןַא ןיב ךיא ---

 ...!ןעייל ..,!קוק ,אנ --- עמיטש רעד ןיא תורכיש

 .-סיוא טָאה יז סָאװ ,ןריּפַאּפ יד ןיא ןָאטעג רעטשינ א טָאה דניקסיז

 | :טקערטשעגנ

 עלעכיב ַא :גירק-רעגריב ַא תעב ןבָאה ףרַאד שטנעמ ַא סָאװ ,ץלַא --
 סעקרַאמ טימ "ףליה רעטיור , רעד ןופ עטרַאק-דילגטימ ַא ,טאקידניס ןופ
 : , ,טאנָאמ ןטצעל ןזיב

 -דנעטשראפמוא ןַא ןעזרעד ןַאמייר טָאה -- ?סָאד זיא סָאװ ןוא ---

 .,לטעצ ךעל

 .לריימ ךעלטנרָא ןַא ןיב'כ ,טסעז ...לָארטנַאק-ענעיגיה רעד ןופ ---

 .ךֶאו רעדעי ןופ ןעלּפמעטש ךיא בָאה יַאמ טניז

 ,םינַּפ שיטעקסַא סנאמייר דונכה-תארי ַא טימ טכארטַאב טָאה יז

 -ליב עקילייה טימ סעיצַאיצַאסַא ריא ןיא טקעוװעג ,תועמשמ ,טָאה סָאװ

 | :רעד

 -ענ טינ ךיא לע ריד ַאב .טסליוו וד ןעוו ,רימ וצ ןעמוק טסנעק --
 | ...טלעג ןייק ןעמ

 דניקסיז טָאה---!עביל רעטכע ןופ ןטלַאה ייז זַא ,טגָאזעג דיד בָאהיכ ---

 טימ לועלג ריא טּפוזענסיױא טָאה ַאטילַאל ."סעגַאלַאמ , עשירפ טלעטשַאב
 עריא ףיוא ןענניד ענעדלָאג עכעלטע טקרעמַאב טָאה ןַאמייר .יצ ןייא

 : : ,רעגניפ

 .טגערפעג .רע טָאה -- ?ךס ַא טסנידרַאֿפ --

 טנַאה ריא ףיוא קילב ןייז טליפרעד יז טָאה -- ...הנתמ ַא זיא'ס ---

 ' ...אסור ַא ןופ --- רענעי ,זיוצנארפ ַא ןופ זיא רעד ---
 ,ןלייצרעד ריד טעװ לדיימ סעדעי :עדָאמ ןימ ַאזַא טנייה ָאד זיא'ס --

 א ריד טעװ לּפָאטרַאק ַא עדַאיל ףיוא ןוא טנָאדּפ ןפיוא ןתח ַא טָאה יז זַא
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 זיא יז יו ,ןעזעג ןבָאה ֹוליִפַא רע געמ ,"ַאסור, זיא יז זַא ,ןגָאז רעינַאּפש

 | וי - +:ןטרָאנ םענענייא ןייז!ןיִא ןס וקאוועג

 -ענרעביא ןוא טנעָאנ רעד ןיא טכליהעגּפָא ןבָאה ןסיירפיוא עכעלטע

 ןוא גנולק ַא טימ ןָאטעג ר טיצ ַא ןבָאה ןביוש יד .חשרד סדניקסיז ןסיר

 ןוא ןרָאװעג ליטש זיא עלייוו ַא .ןָאטעג ?סיירט ַא טכייל ךיז ןבָאה טנעוו יד

 ,עפַאק ןיא ןשטנעמ יד .ןענָאנַאק ןופ ןעמורב סָאד טרעהעג רָאלק טָאה ןעמ -

 טרעקעגמוא רעדיוו ךיז ןבָאה ,ּפעק יד ןביוהעגפי יוא עלייוו ַא ןבָאה סָאװ

 .ןסעומש ערעייז וצ

 ,ןאמייר טגערפענ טָאה -- ?ןעמ טרידראבמָאב 'ףוו ---

 ... לָאס-לעדי-ַאטרעוּפ  יאדווא ןסישַאב ןענָאנַאק יד ---

 | ?ןענַאדנופ טייוו ---

 ָאט ןלַאפ טרָאד יו ,רָאי א טעמכ ןיוש .טירש טרעדנוה עכעלטע ----

 ...סעבמָאב ךעלגעט

 ?טינ ייז ןכיירגרעד וצרעהַא ןוא י---

 . טפָא ץנאג .ייז טימ ןסָאלשעג טינ רענייק טָאה טקַארטנַאק ןייק --

 סע ןיא לָאס-עדיַאטרעוּפ ףיוא רעבָא ,ןבענַאד ךיוא םעבמָאב ןלַא

 : | לאמר

 טיול .סָאנ רעד ףיוא טרישרַאמייברַאפ טָאה ןטַאדלַאס עטּפָאכ א

 ַא .טנָארפ ןופ טשרָאקַא ןעמוק ייז זַא ,ןעוועג קיטנעק זיא רעדיילק ערעייז

 רעיינייברַאפ יד ןוא ענילאדנַאמ א ףיוא טליּפשעג טָאה רענָאיצילימ
 -כיר רעד ןיא ןרָאפעג זיא יַאוומארט ַא .טנעה יד טימ טשטמַאפענוצ ןבָאה

 ןופ רַאװ-ריו םעד ןיא ."לָאס-לעד-ַאטרעוּפ; םענעסַאשַאב ןופ גנוט

 רוניפ עטנַאקַאב ַא טקרעמַאב גנולצולּפ ןַאמייד טָאה םישובלמ-יקאכ
 יצ ַא םיא טָאה דניקסיז .ןעגנורּפשענפיוא רע זיא --- !עקרעמש ---

 ;לברַא ןרַאפ ןָאטעג

 ..!ןפיול םיא זָאל !וטסָאה קסע ןַא --

 הלודג סמענעי ?ןעקרעמש ןפערט לָאז רע ,דניקסיז טינ ליוװ סָאװרַאֿפ
 ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה רע ...קיטכעדרַאפ ןעמוקעגרָאפ יוו ייס ןיוש םיא זיא

 ,ןעקרעמש טימ לעװש -ןפיוא ןסױטשעגנעמַאזוצ .ךיז ןוא ריט רעד וצ

 :רעטסנעפ ןכרוד טקרעמאב טָאהעג ןיוש ייז טָאה רעכלעוו

 םיא רע טָאה -- !רעניבַאר-דלעפ רערעייט ןיימ ...!ןאמייר ,ָא י-ה

 ,עציילּפ רעקניל רעד רעביא ןשטַאּפ וצ טרעהעגפיוא טינ ןֹוא טּפַא ַאכעגמורַא
 טייקכעלפעה ןופ ,טָאה ןֹוא קיטייוו ןקרַאטש ַא טליפרעד טָאה ןַאמייר זיב
 .עטכער יד טלעטשעגרעטנוא ןוא טיירדעגמוא רָאנ ךיז ,ןגעוו
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 הרבח עטנאקַאב ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז ,טלייצרעד טָאה ןעקרעמש | - 

 לָאז ןעמ הקשמ ַא רַאפ סָאװ טימי ,ןעוועג בשיימ ריז געוו ןייא רַאפ ןוא

 :החמש יד .ןצענַאב

 ירַאפ ךיז רע טָאה --- ?ן'תמארעד וצ ףיוא עקַאש וטסבעל זיא ---

 ַא תעב ,רעכיז .ןייז וָאד וטסנעק סָאװ ,םירָאװ -- לָאמ ןטנעצ םוצ טרעכיז

 לָאמ יירד ןעמ טָאה ,רענָאיצילימ א ,רענייא ןעוועג זיא זדנוא ייב ?המחלמ

 ךיז טָאה רע ןוא ,דלעה ַא יו ןלַאפעג זיא רע זַא ,םיא ןגעוו טלייצרעד

 זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא .סע ןעמ טניימ םיא טינ יוװ ,רעטייוו טבעלעג

 - טָאה טלעו רעד ףיוא רענייק ןוא ,טיוט ףיוא ןרָאװעג טע'נרה'עג זיא רע

 -לעזַא ןיא םכח א ןייז ָאד וטסנעק סָאװ זיא ...ןביולג טלָאװעג טינ רעמ סע

 | | ?ןכאז עב
 ןאוו ,ןטנַארפ עגעדיישראפ יד ןגעוו ןנערפסיוא ןעמונעג רע טָאה ןַאד

 ,טכַאמעג לטבמ י ייז טרָא ןַא ףיוא ךיילג עסַאט ןוא ,טפמעקעג טָאה ןַאמייר

 :ןטנָארפ עלַא עקיזָאד יד

 טינ זיא'ס רעוו ?ןטכַאלש ןופ ,ךעלרערניק ,ןעד ריא טסייוו סָאוו

 ...יטקעמשעג טינ העװלוּפ ןייק ךָאנ טָאה ,לירּפַא ןיא ,ַאמַארַאכ ייב ןעוועג
 יו ,רעמ טשינ ןענייז ןטנַארפ עלַא יד ןוא ...?ַאיװאנעס ןוא ?אקסעוה ןוא
 !עטענורב ייב רָאפ טציא טמוק סע סָאװ ,םעד ןגעקטטנַא ליּפשרעדניק ַא

 ןרעו ןפרָאװעג ןלעוו ?עלַאנַאיצַאנרעטניא / עלַא ןַא ,טגָאז ןעמ ---

 ףוס ?כ ףוס .ךיוא ךיז טיירג עדאנירב רעזדנוא .טכַאלש-עטענורב רעד ןיא

 ,גנולגנירמורַא רעד ןופ דירדאמ ןעיײרפַאב ןעמ טעוו

 טָאה ןעקרעמש טימ ןעמַאזוצ זַא ,טקרעמַאב ןַאמייר טָאה טציא טשרע

 ,ןגיושעג טָאה רניקסיז .רענָאיצילימ ַא ךָאנ ?שיט םוצ טצעזעגוצ ךיז

 תועמשמ םיא טָאה ןטנַארפ יד ןנעוו סעומש רעד .תובשחמ ןיא ןעקנוזרַאפ

 ןבָאה ייז .ןיוז תוסוכ ריפ טגנַאלרעד טָאה רענלעק רעד .טקעמשענ טינ

 :טּפאלקענוצ

 4 !הרבח ,םייחל ---
 ?ךיז טנָאק ריא---
 .ןייג ---

 ןַאמייר ?רעניבַאר-דלעפ , ןיא סָאד .ןלעטשרָאפ ךייא לעוװ ךיא ---

 טייהיירפ רַאפ ןפמעק זירַאּפ ןופ ןעמוקעג זיא רע ;קינלָאס זיא ָא-רעד ןוא!

 ו- | ..יעביל ןוא

 .ןָאטעג ?כיימש א א ןאמייר טָאה -- ?טסייה סָאװ ---
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 טלָאװעג טינ ךיז טָאה בייוו ןייז !עיצַאוטיס עטריצילּפמָאק ַא --
 רע זיב ,ןרירוצ טזָאלעג טינ ךיז טָאה עקניזוק עטבילעג-סייה ןייז ןוא ן'טג
 רַאפ ןפמעק ןעמוקעג רע זיא ,ונ .עט'תינולּפ ןייז ןופ ןרעוו יירפ טינ טשוו
 ,עקניזוק רעד וצ עביל ןוא בייוו ןייז ןופ טייהיירפ

 ,זָאלג ןייז ןופ ןעקנורטעג קידנגייווש ןוא ןרָאװעג טיור זיא קינלָאס
 :דובכ ןייז רַאפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה עקרעמש רעבָא

 ןד יוװ ,ױזַא טסניימ !?עיניל , רעד ןיא רעבָא ךיז טגָאלש רע---
 ...טיורב טסיזמוא טסערפ ןוא דירדַאמ ןיא טציז

 טעלנ א דניקסיז טָאה -- ןקידיילאב טלָאװעג טינ ךָאד .םיא בָאה'כ --
 - ַא םיא געװ ןייא רַאפ ןוא עציילּפ רעד רעביא םענעפָארטַאב םעד ןָאטעג
 ןופ גנוטייצ עשידיי א ךָאד טסָאה וד ,רָאנ עז -- ענעשעק ,ןיא ןָאטעג ּפַאט
 סָאװ ,קוק ַא ןּפַאכ טשרָאקָא רימָאל -- טיירפרעד ךיז רע טָאה -- זירַאּפ

 !ץִלַא טרָאד טביירש ןעמ

 ַא ןפרָאװעג טָאה ,רעהַא ןוא ןיהַא גנוטייצ יד ןָאטעג יירד ַא טָאה רע
 ,ןטרָאד הרוש ַא ןוא ָאד הרוש א טנעיילעגרעביא ,ןטייז עלַא ףיוא קילב
 :ןעירשענסיוא לָאמַאטימ ןוא

 פסיב ַא סע ךיז ןבָאה .רעבייוו ערעזדנוא יו ,עקרעמש ,רָאנ עז --
 | !ןבירשעצ

 בָאה ץלַא -- עװַאקעשט ןרָאװעג עקרעמש זיא -- ?רעבייוו יד --
 ןעמענ .רָאג טעװ יז זַא ,טשינ רעבָא ,עט'תינולּפ ןיימ ףיוא טכירעג ךיז ךיא
 | !ןטעזַאנ יד ןיא ןביירש

 טָאה --- עיצקַאדער רעד ֹוצ ווירב ַא ןיא ןביירש ייז סָאװ ,טָא --
 ,דלעה ַא ןופ הנמלַא ןַא ןייז וצ רעסעב זיאיס , -- טנטיילענרָאפ דניקסיז
 ,..!"ןדחּפ ַא ןופ בייוװ ַא ,רעדייא

 :ןַּפיפ יד טשיװענּפָא ןוא לזעלג סָאד טרעקעגרעביא טָאה עקרעמש
 ױזַא ןעמענ רימ ןעוו ,רָאפ ךיז לעטש ...!סענעדיי ןופ תונלעב ַא --

 ,ךימ- זַא :ןגָאז וצ ױזַא ,ווירב םענעּפָא ןַא ,הבושת סלַא ,ןיירַא ןביירש ןוא
 ...ס'נמלַא ןרעוו וצ ןײטשַאב ןענעק ,טייז רעזדנוא ןופ

 - :ןביוהענפיוא ךיז טָאה קינלָאס

 יד סָאװ 4,ןטייקיניילק רַאּפ ַא ןֿפיוקניײא ךָאנ זומ'כ .ןייג לעוו'כ --
 וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה י--- ?קירוצ וטסרָאפ ןעוו ,ןטעבעג ןבָאה הרבח
 | | ' 1 | ,ןעקרעמש

 ,םורַא העש ַא ןיא ---

 .?ךיז ןעמ טפערט ואוו ---

 ,ץנעדנעטניא רעלַארטנעצ דעד ַאב -- '
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 : . !חרבח ,דולַאפ ---

 סופ ןקילַאק ןייד טימ .ןגָאוװ ןיימ טימ ןעמענטימ ךיד לעושכ ,םוק ---

 -סױרַא דניקסיז טָאה --- לָאטיּפש ןזיב ןכירקרעד וצ ןייז רעווש ריד טעוו

 .רעפָאש םעד ןָאטעג ךוז ַא ןוא ריט רעד ךרוד טסוקעג

 רעטסילפ ַא עקרעמש טָאה -- ...ןייֵלַא ןזָאל טינ זדנוא ?יוװ רע ---
 | .ןָאטעג

 ...צםוירעטסינימ ןיא רע טמוק יװ ....?זיא סָאוװ --

 !לָאצ ךיא .?שיט םוצ ןעמוקעגקירוצ דניקפיז זיא --- !?ןעייג) רימ ---
 ?לפיוו ,רענלעק

 םוצ ןָאטעג םענ א ךיז עקרעמש טָאה -- !ןלָאצ ךיוא ןעק ךיא --

 | | ,לטייב

 .ןעמַאזוצ יירד עלַא סױרַא ןענייז ייז

 .וצרעהַא ןרָאפוצ טינ ןעק ןגָאוו רעד .גָאר ןזיב ןיינוצ ןירימ ---

 ןענישרעד לעוװש טייז רעדנַא רעד ףיוא ןענייז קילבנגיוא ןקיזָאד ןיא

 ןבָאה ייז .טנאשזרעס ַא ןוא ריציפארעטנוא ןַא -- ןרענַאיצילימ ייווצ

 :ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ריציפַא-רעטנוא רעד ןוא געוו םעד טלעטשראפ

 : | .!ןביילב ןייטש ---

 טנאה יד טגיילעגוצ רע טָאה ,לעפַאב ןייז ןקראטשראפ וצ ידכ ןוא

 .רעווָאװער א ןעגנַאהעג זיא'ס ואוו ,?טרַאג םוצ

 טָאה -- עדַאגירב רעזדנוא ןופ ?לָארטנָאק , רעד ןופ ןענייז ייז ---
 ַא ןעז דלַאב ָאד טסעװ -- טייז ַא ןָא ןענַאמייר ןָאטעג יצ א עקרעמש

 | ,לקַאטקעּפס

 -עג ןיא דניקסיז .לקַאטקעּפס םעד טסוקעגנָא קירעגיינ טָאה ןַאמייר

 ןשָאלעגסיױא גנולצולּפ ןענייז ןגיוא עקידעבעק ענייז .ןושל ןָא ןענַאטש

 ןַאפש א טָאה טנַאשזרעס רעד .טײקנרָאלרַאפ טקירדעגסיוא ןוא ןרָאװעג

 :ןפורענסיוא ןוא םיא וצ ןָאטעג

 ! טריטסעדַא טסיב --

 | | | ? ךיא ---

 ןכוז רימ --- ריצימַא-רעטנוא רעד טרעכיזרַאפ טָאה -- !וד ,ָאי --

 | !לגיופ רערעייט ןיימ,געט ייווצ םורַא ןיוש ךיד

 | ! תועט ַא זיא'ס ---

 ...דניקסיז טנַאשזרעס םעד ,ךיד ןכוז רימ !טינ תועט םוש ןייק --- |

 ןיוש טסגָארט וד --- לכיימש ַא טימ ןפורענסיוא רע טָאה -- ןָאדרַאּפ ,ָא

 רעדָא דניקסיז טנַאשזרעס ,סניײאצלַא ,ונ ...?ריציפא ןַא ןופ ןענָאלַאנ רָאנ

 0 ! טריטסערַא טנעז ריא -- טנַאנעטיײיל
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 ,םינּפ טָאװעמת א טכַאמעג דניקסיז טָאה -- ?סָאװרַאפ --

 םַאלק רעטשרע רעד .ךערּפשעג םעד ןעיצרַאפ וצ טימַאב ךיז טָאה רע
 --- פָאק ןיא טרעמאהעג םיא קנַאדעג ַא טָאה -- ךעלרעפעג קידנעטש זיא

 רע ...!טייצ ןעניוועג ןעז ףרַאד ןעמ ;טייהנגעלרַאפ ןיא ןיירַא טפרַאװ רע
 .הצע ןַא סעּפע ןעניפעג ןיוש רע טעוװ ,ךיז וצ ןעמוק רָאנ לָאז

 ןוא ענעשעק ןופ ריּפַאּפ ַא ןגױצעגסױרַא טָאה ריציפָארעטנוא רעד

 | | | : ןזיוועג
 !לענַאלָאק ןופ לעפַאב םעד וטסָאה טָא --

 טקירהעגסיוא לוק סדניקסיז טָאה -- ?ךעלנעזרעּפ לענַאלַאק ןופ ---
 ןסיורג א ןָאטעגנָא .םיא טלָאוװ ?לענָאלָאק רעד יוװ ,גנוקיצטנע עקיטכירפיוא
 .טסערַא ןייז ךעלנעזרעּפ ןביירשרעטנוא ןטימ דובכ

 -עג קידרעביפ טָאה חומ ןייז .ךיז וצ ןעמוקעג זייווכעלסיב זיא רע
 ןבָאה ייז .ןטייז עלַא ןיא טגעװַאב לענש ךיז ןבָאה ןניוא יד ןוא םעברַא
 ןוא ,גָאר ןפיוא טרַאװעג ןבָאה סָאװ ,רעפָאש ןטימ ןגָאװ םעד ןפָארטעגנָא
 8 :לרעייפ קיד'הּפצוח .ַא טימ טצנַאלנענפיוא גנולצולּפ

 ןעירשעגסיוא לָאמַאטימ רע טָאה -- +ןריטסערַא ריא טליוו רימ || --- 
 קוק ,אנ ?ָאד רימ ריא טזייוו לענָאלָאק רעייא ןופ ?ריּפַאּפ ַא סעּפע ---
 | ...| ןריּפַאּפ עקיזָאד יד ןיא רעסעב

 טימ עיצַאמיטינעל ַא טּפעלשעגסױרַא רע טָאה ענעשעק-םִיזוב ןופ
 "םינינע עלעיצעּפס רַאפ גנולײטּפָא ,םוירעטסינימ-סנירק , :טפירשרעביא ןַא
 ןבילבעג עלייוו א זױא רענעי .ריציפָארעטנוא םעד טקערטשעגסיוא יז ןוא
 ןופ ןגױצעגסױרַא ,גנושימעצ ןייז טצונעגסיוא טָאה דניקסיז .רעטרעוו ןָא
 םעד טּפוטשעג יז ,קנַאלב א ףיוא גנוגינײשַאב א ענעשעק רעטייווצ ַא
 :סינייווסיוא ףיוא טנעיילענרַאפ ןוא זָאנ רעד רעטנוא ריציפָארעטנוא

 עלעיצעפס, רַאּפ גנלײטּפָא רעד ןופ ,דניקסיז ריִציּפָא רעד,
 וצ טסיטכעמלפַאב טרעװ ,ײמרַא רעלַארטנעצ רעד יב "םיניבע
 | | י..ןסיטכעדרַאּפ ןדעי ןריטסערא
 קידנריפמוירט רע טָאה -- ?ןריטסערַא ךימ ריא טנעק ױזַא יו ---

 ןריטסערַא ןזָאל ןדייב ךייא טרָאװ ןייא טימ ןעק ךיא זַא -- ןפורעגסיוא
 | | : !? טרָא ןַא ףיוא ַאד

 טריטסערַא לעפַאב רעד --- ריּפַאּפ סנגיוב עטקערטשעגסיוא ייווצ יד
 טרעטַאלפענ ןבָאה -- ןריטסערַא וצ גנוקיטכעמלופַאב יד ןוא ןרעוװ וצ
 ןוא ןעלפמעטש ערעייז ןכילגרַאפ ןטלָאװ ייז יוװ ,ןרעדנַא ןגעק רענייא
 רעד .רעקרַאטש זיא'ס ייז ןופ רעוו ןטסָאמרַאפ ךיז ןוא ,ןטפירשרעטנוא
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 -עג רע טָאה ךָאנרעד .קידנגייווש ןענַאטשעג עלייוו ַא זיא ריציפַארעטנוא

 .טיילגַאב םיא טָאה סָאװ ,טנַאשזרעס ןפיוא קילב ןקידנגערפ ַא ןפרָאוװ

 ןופ ןענַאטשרַאפ סָאוװקינייװ טָאה ןוא רעינַאּפש ַא ןעוועג זיא רענעי

 טָאה רע .שיזיוצנַארפ ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ,ךערּפשעג ןצנַאג

 : טגָאז רענייא יו ,סעציילּפ יד טימ ןאטעג ביוח ַא רָאנ

 ! תוחוכ ערעזדנוא רעביא זיא'ס ,ןכַאמ ןעמ ןעק סָאװ --

 טָאה רעכלעוו ,ריציפַארעטנוא םעד טגייצרעביא טָאה טסעשז ןייז

 : ןדניקסיז וצ ןָאטעג נָאז א טציא

 !לעפַאב א ןריפסיוא טלָאװעג רָאנ בָאה'כ --

 -ַאס ,ןעירשעגסיוא ךעלרעייפ רענעי טָאה -- !?עּפַאב זיא לעּפַאב -- |

 .לטיה ןקסריציפא ןופ קעשַאד םייב טסיופ ןטימ קידנריטול }

 -רעד ךיז רע טָאה ,ןשטנעמ ענענייא ןשיווצ ,ןיילַא קידנביילב רעבָא

 -ענּפָא טשרָאקַא ָאד טָאה רע סָאװ ,ניז םעד ץַארט ,םעווקַאבמוא טליפ

 יד ןעוועגייב זיא ןַאמייר יאמלה ,ןסָארדרַאפ םיא טָאה ןטסרעמַא .ןטלַאה

 -חבישי , ןטרעגָאמעגסיוא ןקיזָאד םעד טָאה רע םגח םירָאװ .ענעצס עקיזָאד

 -רַאפ ַא םיא רַאפ טליפענ ךָאד רע טָאה ,דלָאי ַא רַאפ ןטלַאהעג "רוחב |

 טָאה ,עדניוו רעד ןיא ןפָארטעג םיא טָאה רע טניז .ץרא ךרד םענעגרָאב
 לָאמַאטימ ןוא ,טכַארּפ ןוא טייקסיורג ןייז ןזייוו וצ םיא ןבילקעג ךיז רע

 רע טָאה ,תובושתו תולאש עגנַאל ןדיימסיוא קידנלעוו ...!לַאפכרוה ַאזַא

 -רעד ץלַא .ךיז טעװ ןַאמייר ןעוו ,ןייז רעסעב ןיוש .טעוו'ס זַא ,ןסָאלשַאב

 : טנאה יד טגנַאלרעד םיא טָאה רע ;ןעקרעמש ןופ ןסיוו

 -ָאה ןיא ןפערט ןגרָאמ יאדווַא ךיז ן'רימ .ןלייא ךיז זומ ךיא ,ונ

 יו : !טעברַא עקיטכיוו ךיא בָאה טנייח .לעט

 -נײרַא עקרעמש םוא זיא -- !רעביא ןיוש ךיז טסעברַא וד סָאװ ---

 ,דייר יד ןיא ןרָאפענ

 טרָאֿפ סָאװ טנעדנעטניא ןַא סעּפע ריד ןיב'כ ,וטסניימ סָאװ ---

 ןיא עקַאט ןיואוו ךיא !ןטעברַא עקיטכיוו ןעוט רימ ?תורוחס ןפיוקנייא

 ןוא ענימ עכעליורטרַאפ א טכַאמענ רע טָאה .-- ...רעבָא ,דירדַאמ

 רענעי, ףיוא ןקישרעכירַא ךיס ןעמ ןעק נָאט עדַאיל -- רעליטש טדערעג

 | ..טעברַא ?קיטש ַא ןריפוצכרוד "טייז

 ןוא ?עפַאק , ןגעקטנַא ץַאלּפ ןקידייל ַא טקרעמַאב טָאה רעפָאש רעד

 טָאה רע .ןניטשעגנייא טינ זיא דניקסיז רעבָא .וצניהַא טעוװעריקרַאֿפ

 : ןיילַא ךיז ףיוא תונמחר עפיט א טליפרעד גנולצולּפ
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 ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז רע טָאה -- !ןיוש ךיא בָאה ?לזמ ַאזַא --
 ןעוו !רימ וצ ךיז טעּפעשט רענייא רעדעי -- ליטש טדערעג ןוא טנַאװ

 ןגָאלששעג ךימ עטַאטזףיטש ןיימ טָאה ,רָאי סקעז ןעוועג טלַא ןיב ךיא

 - ,ףיילגוצ רעדניק עלַא טימ ןליּפש טלָאװעג ךיז בָאה ךיא לייוו ,חצר תוכמ
 ,ןסָאג .רעװעשרַאװ יד ןיא ןעלדנַאה טזומעג ,רָאי טכַא וצ ,בָאה ךיא ןעיו

 תורצ ןייטשוצסיוא טַאהעג ךיא בָאה ,טיורב לקיטש ַא ןענידרַאפ וצ ידכ

 אזא זא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטנערוקנָאק ערעטלע יד ןופ תורורצ
 -ַאב םעד ןֹופ םרַאדנַאשז רעד ןוא .ןירוּפקעװַא קיאור געמ ךיא יו םירָאוװ
 יעג טָאה רעװ ןוא ...!טשטַאּפעג רע טָאה ךימ אקווד -- ?ןלױּפ ןטיידפ
 ?תבש םוא ןסָאריּפַאּפ ןרעכיור רַאפ סעקוװעלַאנ יד ןטימניא שטעּפ טּפַאכ
 סעיצַאזינַאנרָא יד ןיא יודיי ערשכ, יד ןבָאה רעטעּפש ןוא .,.!ךיא --
 רעד :שינעקישנָא עיינ ַא -- טציא ןוא .ןלוסּפ רימ ןיא ןענופעג רדסכ
 | ! לענָאלָאק

 םענעגרָאברַאפ א םיא ןיא טנפעעצ טָאה ןיילַא ךיז ףיוא תונמחר יד |
 וצ דיילטימ .ןןפיט א טליפרעד טָאה רע .טייקסטוג רעכעלשטנעמ ןופ לַאװק

 רע ןוא .ןעגנַאגַאב תולווע ליפוזַא ןרעוו סע עכלעוו יבנל ,ןשטנעמ עלַא
 ; ןָאט הבוט א ,ןָאט טעלג ַא ןצימע טלָאװעג טָאה

 .טימ קידנעייטש ןיוש ,ןָאטעג יירשענ ַא רע טָאה -- ,עקרעמש ---
 .ןַאילוכ וצ ןענַאמייר קעװַא ריפ --- ָאטיוא ןופ ל?ּפערט ןפיוא סופ ןייא
 ּםַאנק ךיז ט'רע ,יסָאװ .ןבעל ?קיטש ַא ןופ ןסיוו ךיוא רע לָאז ...!לָאצ ךיא
 ?פבלעטָאה ןקיליב ןופ עדרַאסנַאמ ןייז ןיא טעװעדרָאמעג

 ? ַאילוכ יד זיא רעוו ---

 טרימרָאפניא טָאה -- ...ןעיורפ ןעמוק טרָאד ...העונצ השיא ַא --
 | .עקרעמש

 .טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןאמייר טָאה --- !ןעזעג ןיוש ---
 . סנַאמיײר טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,ןגָאװ ןיא ןסעזעג ןיוש זיא דניקסיז

 -םינימ א ןופ ?רעטסנעפ א ךרוד טקוקעגניירַא טָאה טָאטש יד ,רעטרעוו
 ךיז טָאה רע .לעפַאב ַא ףיוא טרַאװעג טָאה רעפָאש רעד .ָאטיוא-םוירעמ
 -בָאוװש רעלאטנעמיטנעס רעד ןופ טיײרּפַאב ,קיטכעמ ןוא קרַאטש טליפרעד
 א טציא רע טָאה קידרעּפָאה .טשרעהַאב עלייוו ַא םיַא טָאה סָאװ ,טייק
 - | : ןָאטעג דער

 ,רעזייה ...!?טגָאזעג סנייטשימ ,ןעזעג ןיוש טסָאה וד סָאוװ ?ןעזעג --
 ןיא ןעייטש ןטַאדלָאס יד ןוא טיוט רעד יוו סואימ ןענייז ןעיורפ יד ןאוו
 ,ןעקרעמש טימ יג ...ריט רעד רעטניח ןָאטסיױוא ךיז ןזומ ןוא ,ייר ַא
 ן} 'ןי} | | יי ! ןעז וטסעוו
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 ןיא ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ ךיילנ זיא ןוא טרידעג טָאה ָאטיוא רעד

 טימ ןבָאה סָאװ ,גרַאװנסע ןוא שיצינומַא ןענָאימַאק ןופ ענַאװַארַאק רעד

 .טנָארפ םוצ טלייאעג יירעטיימורט ןוא םרַאיל

 יד ןופ ןגָאװ םעד טקוקעגכָאנ טָאה ,טיירדענסיוא ךיז טָאה עקרעמש
 : טנַאה רעד טימ ןאטעג ךַאמ ַא ןוא "םינינע עלעיצעּפס,

 | ! ןקידנע טינ טוג טעוו רע --

 נא א א =

 ,טנערפעג רע טָאה -- ף?ץנעדנעטניא רעד ףיוא ריס טימ טסייג ---

 .ןילַא ןבילבעג ןענייז ייז ןעוו

 ןוא ןעור זומ סופ רעד .לָאטיּפש ןיא ןרעקמוא ךיז זימ'כ ,ןיינ --

 .העש רֶאּפ א ףיוא דָאנ ךיוא זיא שינעביולרעד ןיימ

 : ..ןגרָאמ ןפערט ךיז ריִמָאל .טוג ---

  ?ןדניקסיז טימ רָאפ טמוק סע סנױזַא סָאװ ,דניצַא רָאנ רימ גָאז ---

 | 4 סופ ןייא ףיוא ,ױזַא --

 ? ןריטסערַא טלָאװעג םיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ---

 ?טינרָאג וטסגערפ ןענועמש ףיוא ןוא ?ןעניז ןיא ריד טגיל רע רָאנ --

 ,טרעהעג טינרָאג םיא ןופ בָאה ךיא ?ןענועמש ןפָארטעג טסָאה ---

 ףיוא ריא וצ ןרָאפענקעװַא .סערדַא ס'תור טסואוורעד ךיז טָאה רע טניז

 ! ןירַא רעסַאװ ןיא יו זיא ןוא געט רָאּפ ַא

 האנה עקרעמש טָאה -- ?זיא תור ואוו ןסיוו ךיוא וטסליוו רשפא ---

 ,תומצע יד םענעי ןעיצ ןופ טַאהעג

 .םיסַאקענעב ןיא ךָאד זיא יז --}

 ! ןָאט רעקיטכענ ַא --

 ? ןפָארטעג טינ יז טָאה ןועמש ---

 ..ןיינ ןוא ָאי --

 ןיא יו ,ן'תור ןעזעג טָאה רע זא ,טנָאמרעד ןַאמייר ךיז טָאה טציא

 טסייה זיא'ס .ַאמַארַאכ ייב עקַאטַא רעד ךָאנ ;לָאטיּפש-דלעפ ַא ןיא ,םולח

 יה ) | ! רָאװ רעד ףיוא ןעוועג םע
 ? רענַאקידעמַא יד טיס זיא יז ---
 .... ןטַאלומ יד טימ ,ןיינ,.. ---

 ? ןטַאלומ אדַאֿפ סָאװ ---

 וטספרַאד טנעמיגער ןצנַאג ַא ?קינייוו ריד זיא טאלומ ןייא זַא ןוא ---

 | 7 ? ןבָאה

 ? וטסייוו ןענַאװנופ ?ייז ןענייז ואוו רעבָא ---
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 ,"םינינע עלעיצעּפס , יד ייב עקַאט טעברַא דניקסיז .סייוו ךיא ---

 !ץֵלַא ןופ טסייוו עקרעמש ,וטסעז .קנערק עטונ א רע טסייוו ןסייוו רעבָא

 .ץנערנעטניא רעד ןיא ריד טימ רָאפ ךיא ,טוג ונ י--
 | ? שינעביולרעד יד ןוא ?סופ םעד ןעורסיוא ןוא ---

 ןייז ןופ סױרַא ןַאמייר זיא --- !סיוא טינ טבַאמ לָאטיּפש ןיא ---

 ןפיוא טינ ךָאד זישס -- ןסעיינ יד ןרעה וצ טנערבעג ןוא טכיוועגכיילג

 | יי ! טנָארּפ
 ..לָאטיּפש ןיא ךיֹוא !ןייז זומ ןילּפיצסיד ,עקרערורב .,ןיינ .,ןיינ --

 ןייק ןטלַאהעג טינ רע טָאה ,רַאטינַאס ַא רענייא ןעוועג זיא זדנוא ייב

 ? ףוס רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ןטסייוו ,לָאטיּפש ןיא גנונעדרָא

 ,ךיז רעסיוא ןָאטעג יירשעג ַא ןַאמייר טָאה --- ?סָאוװ ---

 טָאה ;ךיוב ןיא ליוק ַא טּפַאכעג רע טָאה טנָארּפ ןפיוא .טינרָאג --
 רעד .רעסעש-עיצַארעּפָא ןַא ןגָאמ ןיא ןענופעג ןוא טרירעּפָא םיא ןעמ

 עקיטכיוו עקיזָאד יד קידנכוזמורַא ,ןרָאװעג ענושמ טינ ריש זיא רעטקָאד

 | .ילב
 ןטלַאהעג טינ ךיוא רע טָאה ,רַאטינַאפ ַא ןעוועג זיא זדנוא ייב ןוא -- |

 טָאה לָאמנייא -- ?ףוס רעד ןַרָאוװעג זיא'פ סָאװ וטסייוו .גנונעדרָא ןייק

 ייב ןענופעג טָאה ןעמ ןוא טרירעּפָא םיא ןעמ טָאה ,ליוק ַא טּפַאכעג רע

 ? סָאװ טסייוו ...ךיוב ןיא םיא

 | ? רענייטש ַא סָאוװ ---

 ... ךוטרַאפ ןסייוו ַא ןיא רעטסעווש-ןקנַארק ַא --

 ַא ..,? רימ ןופ קזוח רָאג טכַאמ רע ;טקידיילַאב ךיז טָאה שקרעמש

 זיא רע .,ןצרַאה ןיא ןסָאלשַאב רע טָאה --- !ןלייצרעד םיא ךיא לעווװ הכמ

 ןגייווש סָאד ןוא ,סעכ ַא גנַאל ןטלַאה סָאװ ,טייל יד ןופ ןעוועג טינ רעבָא

 : ןרָאװעג סואימ לענש ךיוא םיא זיא

 רע טָאה -- גנונעדרא ןיא ךַאז ַא ןלייצרעד וצ ביל בָאה ךיא ---

 טינ סטוג ןייק טמוק שינעלייא סיורג ןופ םירָאוװ -- ןענַאמייר טרעלקרעד

 ,"טַאלב רעזירַאּפ , ןיא ןַאמָאר א טנעיײלעג לָאמַא ךיא בָאה טָא ,סױרַא
 רעד ןוא , :ןושלח הזב ?טיּפַאק רעד טקידנערַאפ גָאט ןדעי טרָאד ךיז טָאה
 "רעד ריא ,לעטַאשנַאמ ןיפערנ יד ןעמונענמורַא טָאה טרָאּפָאטַאש זיקרַאפ

 בָאה טּכַאנ עצנַאג א .יטמוס גוובעזרַאפ, ...;טגָאזעג ןוא שוק ַא טגנַאל

 וצ ןעוועג ךיא ןיב קירענַײנ ױזַא ,ןניוא ןייק ןכַאמוצ טנעקעג טינ ךיא

 -וצ ףיוא ןוא .ייז ןשיוװצ טריסַאּפ רעטייוו טָאה סע כנױזַא סָאוװ ,ןסיוו

 ןוא גנוטייצ יד טפיוקעג בָאה ,ןענינַאב ןפָאלענּפָארַא ךיא ןיב סננרָאמ
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 -נײרַא רָאנ זיא ,סע טסייה לעטַאשנַאמ ףַארג רעד ,ןַאמ רעד :קוק ַא ביג

 ַא יװ גָאט ןצנַאג םעד םורַא טרָאד ךיז טיירד ןוא בוטש ןיא ןעמוקענ

 ,רעטבילעג רעד טָאה ,קעװַא זיא הַארג רעד ןעוו ןוא ...!טערבד!שקַאל |

 -ַאשנָאמ ןיפערג יד ןעמונענמורא ,סע טסייה טרָאפָאטַאטש ןיקרַאמ רעד

 םעד ןּפַאכּפָא טנעקעג טינ שזַא טָאה יז זָא ,שוק ַא .טגנַאלרעד ריא ,לעט
 טינ ייז ןבָאה ,ונ ..."טימוס גנוצעורַאּפ, ...;טגָאזעג טָאה רע ןוא ,םעטָא

 טימ ןזיקרַאמ יד טימ ,ןפַארג יד ,הנושמ התימ ַא ןעמעננייא טפרַאדעג

 ...1 גנֹונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאג רעייז

 רעד ךיוא .ןרעיוא יד ןיא ןשיור קרַאטש א טליפרעד טָאה ןאמייר

 טננאלרעד רע סָאה רעטרינגיזער א .ןָאט ייוו ןביוהעגנָא םיא טָאה סופ

 : טנַאה יד ןעקרעמש

 ? ךיד ןעמ טפערט ואוו ,ןנרָאמ ףיוא ןייז לָאז ,טוג ,,ונ ---|

 .לָאטיּפש ןיא ןעמענּפָא ןעמוק ךיד לעוו'כ ---
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 ףלעװצ לשּפַא
 אמַארַאכ ףיוא גָאט רעקיאור ַא

 .וד ֹוצ ּפָאק םעד טיירדעגמוא ןוא ןניוא יד טנפעעג טָאה ןַאמגרעב
 -עג ןבָאה ןוא ןְרָאב ןיא טקַאהעגסיױא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ּפערט ענעמייל
 עטַאמ א טשרעהעג טָאה ??ייה, ןיא .עּפָאקא רעד יצ ,וצּפױרַא טריפ
 -גָאט רעטיש ַא טניײשעגניירַא טָאה גנַאגניירַא םעד ךרוד רָאנ .טייקלקנוט
 -מוא יד יו ,םיא ןיא טלּפַאצעג טָאה טייקטרעדורעצ ערָאלקמוא ןַא .טכיל
 ,ןפָאלשעגנייא רעירפ העש רָאַּפ ַא ןיא רע רעכלעוו טימ ,גנונַא .עקיאור
 םַאזננַאל .ןייזטסואווַאב-רעטנוא ןייז ןיא טקריוועג טייצ עצנַאג יד טלָאװ
 עקידנעטש יד ןעוועג זיא'ס :ןעניז ןייז ןיא טכיוטעגפיוא רָאלק יז טָאה
 טנייה ךָאנ זַא ,טכירעג ךיז טָאה ןעמ .עוויסנעּפָא ןַא ברע טעטיזעוורענ
 ןופ ושרב ןייק ןוא .טנַארּפ עטענורב םוצ ןרָאפּפָא ןעמ טעוװ גָאטרַאפ
 .ָאד ךָאנ רע זיא ?ייוורעד ...ןעמוקַאב טינ ץלַא ךָאנ רע טָאה ןעק'רתסא
 ...ווירב ַא ןעמוק טנייה טעוו רשפא ןוא ,ןביילב ןיוש ןעמ טעוו .ןגרָאמ זיב

 קילב ןייז .קיאור ןעוועג זיא םורַא .טכרָאהעגפיוא רע טָאה עלייוו ַא
 זיא ּפָאק ןרעכיא .טנעוו עצרַאװש ריפ יד רעביא טעשזדנַאלבעגמורַא טָאה
 -טנאה עכעלטע --- טייז רעד ייב ;ןליוק לטרַאג ַא םימ סקיב ַא ןעגנַאהעג
 .ןענייז ,טנַאװ רעד ןיא טקאהעגסיוא ,עקצילַאּפ ַא ףיוא ,סטכער .ןטַאנַארג
 םימ ריּפַאַּפ ןוא טכיל עטנערבענּפָא-בלַאה ייווצ ,רעכיב עכעלטע ןגעלעג
 ,סָאטש ןטשרעטנוא ןא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה "לייח , רעד .ןטהעוונָאק
 / ,ןטַאדלָאס ךס ַא ןוא טעוװערטסיימעג גנַאל םיא טָאה ןעמ ,ןבָארגעגנייא ףיט
 -רעּפ ןוא טרענעשרַאפ רדסכ םיא ןבָאה ;ןעגנַאנעגכרוד ַאד ןענייז סָאװ
 -עגנייא ,ןטפירשפיוא טנכייצעג ךיז ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד ,טרינָאיצקעפ
 -ירפ יד ןבעל לָאז ...":סזיטַאּפ ןטימ רעדיב , :עטלָאמעג ןוא "עטצירק
 עמיאאכ ..1936 לירפַא ןט'24 םעד ,סעשטנַאס :טע'מתחעג -- יוטייה
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 ןוא ןעמעג ערעייז טקיבייארַאפ רָאנ ןבָאה ערעדנַא ..יַאמ יא ןלַאפעג זיא -

 ,ןדיי ,רעניװטיל ,ןקַאלַאּפ ןופ ןעמענ ןענעיילרעביא טנעקעג טָאה ןעמ
 | / ...רענעילַאטיא ,ןזיוצנַארפ

 ןעיורג ןטיס טשרע .טּפעלקעג ךיז ןוא טלטניּפעג ןבָאה ןגיוא ענייז

 -ַא .רעפרַאװנליוק םייב ךאװ-טכַאנ ןייז ןופ ּבָארַא רע זיא גָאטרַאפ ףיוא

 םינילת יד טימ רעדיג :רעיומ א ףי יוא לזדנעּפ ַא טימ טלָאמענ טָאה טנַאה

 :ןעמענ עטצירקענסיוא ערעדנַא ןָאטענ בעווש ַא ןבָאה ןַאד !קצול ןופ

 .?ןסעזעג ץלָא טרָאד יא רעװ !?רעמעק-הסיפת ןופ טנַאװ יד זיא'ס
 ,ןבענַאד ...רָאי טכַא ןעמוקאב םעדכָאנ ךיילג ןוא סױרַא זיא יקסווָארָאב
 רע טבעל ...?רע זיא ואוו .ןאמייר ןפָאלשעג זיא ,קינטש ןקידייל ןפיוא

 א - ?ךָאנ

 ,למירד ןטכייל ןופ טקעוועגפיוא םיא טָאה ןסָאש עכעלטע ןופ ָאכע ןַא

 לָאמ עכעלטע ָאקסיצנארפ טסיש עװַאק רעד ךָאנ !ןקיטשירפ טקידנע ןעמ
 יד טינ ןפלעה סע ןוא טלַא רע זיא רֶאי ןצניינ .טייז רעדנא רעד ףיוא

 רעייז ַאב ןטסישַאפ יד ןרעטש זומ רע :ןליוק יד דָאש ַא זיא'ס זַא ,תונעט

 ,ןָאטעג ןאּפש ַא ןוא קינעש ןופ ןעגנורּפשענּפָארַא זיא דע ...!גנואיידראפ

 ןעועג ןיוש זיא ןביוא .ּפערט עטקַאהענסיױוא יד רעכיא ,ןגיובעג-בלַאה

 | יי .גָאט רעלעה
 | ?עטענורב ןופ סעיינ סעּפע ןַארַאפ ,הרבח ,דולַאפ --|

 ןעננערב רע טעװ רשפא .טסָאּפ רעד ךָאנ קעװַא זיא שטיּפָאק ---

 | | . !טלַאק טרעוו עװַאק יד .סעייג
 -ענ רעלק ַא ןַאמגרעב טָאה --- ?ווירב א ןעגנערב רע טעוװ רשפא;

 .רעביא  .ּףיט ןעוועג זיא ןבָארג רעד .עּפָאקַא רעד ךרוד קידנענאפש ,ןָאמ
 .קעז-דמַאז ןופ לֵאו ַא ןבױהעגנ ךיז טָאה טנַאװ רעקידנגעקטנַא רעד

 טסוקעגסױרַא ןוא סנטסָאּפ עטנפַאװַאב ןענאטשעג טרָאד ןענייז סיואגגעל

 רעפרַאוװטלױק ַא זיא רעטעמ קילדנעצ רַאֹּפ עדעי .רעכעל-ריּפשסיוא יד ךרוד

 ןיירּפש א טָאה ןאמגרעב .רעלטנעוו עטרעיומעגסיוא ןשיװצ ןענַאטשעג

 :ןקינײז םֹוצ ןָאטעג

 ?ןסָאשעג --
 .קיאור רעפירַא זיא ןגרָאמירפ רעד .,ןיינ ---

 ,עַּפָאקֶא רעטשרעטניה ַא ןיא רעבירַא רע זיא לענוט ןקיטייז ַא טימ
 ןגעלעג ןענייז טנַאװ רעטשרעדָאפ רעד ןופ "ןלייה , עטשרעביוא יד ןיא

 ןגיוצעגסיוא .ןטרָאק ןיא טליּפשענ רעדָא טסעומשעג ,זיײװסעקּפורג ,הרבח

 ערעדנַא .טלמירדעג רעדָא ,ךוב א טנעיילעג עכעלטע ןבָאה ךיוב ןפיוא
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 טנעסעג טָאה רע .ינק יד ףיוא ריּפַאּפ ךעלעניוב יד ,ווירב ןבירשעג ןבָאה

 סלַא טעבראעג טָאה סָאװ ,קָאװַאלס רעגנוי רעד ןזיא טָא :ייז ןופ ןדעיַא

 -ירעווש יד ןגעוו ןלייצרעד וצ טָאהעג ביל טָאה רע :עדַאנַאק ןיא רעטסוש
 ,ןעמוק סָאװ ,ןטנארגימע ענענַאטשענּפָא יד ןריזינַאגרָא םייב ןטייק
 לָאמ ליפיזַא טָאה סָאװ ,רַאגלוב רעד ;עקירעמַא ןייק ,עטרעגנוהעגסיוא
 ןופ ןייגסױרַא ןכָאנ ךיילג טָאה רע יו ,עטכישעג עבלעז יד טרזחעגרעביא
 ןטלַאהעג טייצ עצנַאג יד ןוא עינַאּפש ןייק געוו ןיא טזָאלעג ךיז הסימת

 רעבערגנליוק רעשיליוּפ רעד ...טעּפש וצ רע טמוק רעמָאט ,ןרעטיצ ןייא ןיא
 סָאד זַא ,ץלָאטש טימ טרעכיזרַאּפ טייהנגעלעג רעדעי ייב טָאה סָאװ ,ךַאטס
 רעטסערג רעד ןיא וצרעהַא ןעמוקענ ךיירקנארפ ןופ םירבח ענייז ןענייז

 טנעה יד טצענעגנייא טָאה רע ,רעסַאוװ סינייוו ןעוועג זיא ?סעפ ןיא
 ןשַאו ,,ןטנוא  ,רענַאקירעמַא יד , .םינּפ ןרעביא ןָאטעג שיוו א :ךיז {וא
 רעלק ַא רע טָאה --- "יישנארט רעד ןיא ךיז ןריזַאר ןוא ןייצ יד גָאט ןדעי
 רעד ףיוא עציילּפ רעד טימ טרַאּפשעגנָא ,טָאה רע תעב ,רעטעּפש ןָאטענ
 וצ קעװַא רע זיא ךָאנרעד .עווַאק ענערָאװעג-טלַאק ןייז ןעקנורטעג ;טנַאװ
 ,רעפראוונליוק ןייז

 -רַאּפ ךיז ,ןטייז עֶלא ןופ טכאהטַאב םיא רע טָאה ,רעגייטש ןייז יו
 .וצ קידנליצ ןוא ?גניצ סָאד טריבורּפסיוא ,טסעפ טייטש רע זַא ,טרעכיז '

 ןעוועג) זיא ץלַא ,לאנק ןגנאל ַא טזָאלענסױרַא ,רעביאנגעק ןופ רעכעל יד
 .גנונעדרָא ןיא

 טניז ,דעפ .םוצ טסקוקעגסױרַא ןוא חעש ריפ ןענאטשענ רע זיא טציאפ
  טרעדנוה עּפאנק א .ןבעל ךעלנעטיגָאט ןייז ןעוועג סע זיא םישדח יירד
 יישנארט רעייז .עיניל עשיטסישַאפ יד ןביוהעג ךיז טָאה רעטייוו  רעטעמ
 -רעביוא יד ןעזעג רָאנ טָאה ןעמ ןוא עֹוּפיש א רעביא ןגיוצעג ךיז טָאה
 / טרָאד ןבָאה סָאװ ,ןגיוא יד טריּפשעג טָאה .רע .ךעלקעז-דמַאז עטש

 ,עלעקניו סעדעי טנעקעג טָאה רע .לַאװ ןופ רעכעל יד ךרוד טרעיולעג
 טָאה ןייטש םענעי רעטניה .דנאל-סמענייק ןגנע ןפיוא סָאװ ,טסוק ןדעי
 ךיז ןבָאה ךעלעמיוב עכעלטע ...סופ םעד ןענַאמייר טרישזַאדנַאב רע
 ןענייז רעטעלב .ענעבילבענרעביא ערעייז ןוא ,עטקילפעגמורַא ,ןביוהעג
 ןוא ןטאנַארנ ןופ רעבירג ןעזעג טָאה ןעמ .ןליוק ןופ טרעכעלעגכרוד ןעוועג
 סָאװ- ,"סעקלורטַאּפ, טעזיוּפעג ָאד ןבָאה טכַאנייב --- םירש ןופ םינמס
 סָאש א .עּפָאקַא ס'אנוש םוצ רעטצניפ רעד ןיא טרעטנענרעד ךיז ןבָאה
 / .טײקפיטש יד ןסירעגרעביא טָאה ,ןבענַאד ,סקיב ַא ןופ
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 טשינ טסלָאז וד ,ןגָאז ריד ןעמ ףראד לָאמ ?פיוו ,ָאקסיצנַארפ ---

 ,רעינַאּפש ןגנוי םוצ ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- !ּפָאק םעד ןקעטשסיורַא

 "עג םינ עיגעטַארטס רעד ןופ םיללכ עֶּלַא סיעכה? וצ ףיוא טָאה רעכלעוו

 - .לָאװ ןרעביא אקווד רָאנ ,רעכעל יד ךרוד ןסָאש

 טימ טרעטנענרעד ךיז אקסיצנארפ טָאה -- ?ןענרעל טנייה ן'רימ --- =

 ,ןגיוא עצרַאװש יד ןיא ֿפכיימש ַא

 ?סעיצקעל יד טכַאמענ טסָאה ."ךַאוװ} רעד ךָאנ ךיילג ,ָאי --

 --- ָאקסיצנַארפ טניימעג טָאה -- ןביירש יו ,רעטכייל זיא ןסיש ---

 טינרָאג רעכיז רע טָאה רימ רַאפ --- !טסָאּפ רעד טימ שטיּפָאק טיינ טָא

 .:|ביירש טינ ןענעק עקיניימ יד

 -עגנָא זיא סָאװ ,רעגערט-טסָאּפ םעד טלננירעגמורַא טָאה םלוע רעד

 .באטשי-סנָאילַאטַאב ןופ ,ןטניה ןופ ןעמוק

 ?רימ רַאפ סעפע ןַארַאּפ ---

 | ?רימ רַאפ ווירב ַא טסָאה ---

 "קנארפ ןופ ריד רַאפ ןוא ...!ןלױּפ ןופ ווירב ַא ריד רַאפ ,אקָארַאס ---|

 .םעקרַאמ יד טיול רעדנעל יד טנָאקרעד שטיּפָאק טָאה --- ...ךייר

 טפיטרַאפ ךיז ןוא ןטרעװנָאק יד ןסירענפיוא לענש טָאה םלוע רעד

 טלדנַאװרַאפ ןענייז ךעל'תויתוא ענעפרָאװעגנָא ,עקניניילק יד .ןענעייל ןיא

 יר .םירבח ,רעדירב ,עמַאמ-עטַאט ןופ רעמינּפ עטנַאקַאב ןיא ןרָאװעג

 ןָאמעג ןאּפש ַא טָאה רענערטדווירב רעד האנק טימ טקוקעג ןבָאה ערעדנַא

 :רעפרַאװנליױק םוצ

 - !ריד רַאפ ווירב ַא --

 ןַאמגרעב | טָאה --- ?עוויסנעפא רעד ןגעװ ןעמ .טרעֶה סָאװ ---

 .סערדַא ןפיוא קילב ןקיאודמוא ןַא ןפרָאװעג

 שעדַאגירב ערעזדנוא .טנעה ערעזדנוא ןיא ןצנַאגניא זיא עטענורב ה-

 ..ַאװעונַאליױװ ףיוא ןרישרַאמ

 םעד ןביוהענפוא ןוא םלֹוע רעד ןעירשעגסיוא טָאה --- !ַאדרוה ==

 יי | .ריּפַאּפ ךעלעגייב יד ןופ ּפָאק

 טרעװטַאק םעד טכארטַאב ןאמגרעב טָאה --- !"עקרַאמ עשינַאּפש א,

 ןיא טימ קידנקוק .סערדַא ןַא סנצימע ףיוא ןבירשעג יז טָאה רשפא ---

 רָאּפ יד ןפָאלעגברודַא ןוא ווירב םעד טנפעעג רע טָאה ,דלעפ ןפיוא גיוא

 ט / - .תורוש
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 ,(אמגרעב רערעייט

 ןוש ײג טא יילָאטיּפש/ ַאיֿפמילָא, ןיא ,דירדַאמ עא ןיב ךיא
 געט ןבפופ א ןיג זַא ,טנײמ רעטְקָאר רעד .טעב ןופ פָארַא
 ָאד בָאה ."עיגיל, רעד יא ורעקסוא ןענעס ריז ךיא לעװ םורַא
 -טב יד טפ סעײנ ררעיש א ןֵא טסײװ רע .ןעקרעמש ןּבָארטעג
 ךיא .ןלײצרעד רימ רע טעט ןגרָאװ טשרפ רעבָא ,חרבח עטנַאס|
 יד םירג .ןעמוקסירוצ לעוו ךיא ןעװ ,ןבעגרעביא ץלַא ריד לעװ
 .הרבח

 .ןַאמײר .רולַאס
 סעגרַאפ ,"רעגַאקירעמַא, יד יב ןײז טסעװ ר .ביוא ,ס 9

 .ןענעב סורג 8 ןבעגובּפָא טיב
 טימ ,םלוע רעד .ןעלסעק יד טכארבעג סרעכוק יד ןבָאה ףֶלע רענייז ַא

 טצעזעצ ךיז ןַאד ןוא ,טלגני רענמורַא ייז טָאה ,טנעה יד ןיא רעלעט
 טּפאכעגסיורַא ךיז שטיּפָאק טָאה ןסע םייב .דרע רעד ףיוא זייוסעּפורג
 :סעיינ רעד טימ

 ,באטש .ןופ ןסילוקרעטניה יד ןיא טְרֶעהעג טָאה רע יו ,ניול ---
 ןבָאה ןרעּפָאש יד .געװ ןיא ןזָאל ךיז טכאנייב טנייה אמתסמ ןעמ טעוװ
 ןוא ןענָאימַאק יד ןרילָארטנַאק וצ ןליופַאב ייז טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד
 ...באטש ןופ סננָאװ .עניילק יד

 עקיזָאד יד ןֹופ ןטלַאהעג םינ טָאה אקסיצנאדפ .ווירב ןביירש רעדע ,ךעלּפענק ןעיינייא ןעמונעג ךיז ןוא קעז"קור יד טקַאּפעגסיױא .םלוע רעד  טָאה ןסע ןכָאנ ךיילג .רעטימעג יד טּפאכענמורַא טָאה םערוטש ַא ברע ןופ טעטיזעוורעג ייד .עטענורב ןגעוו רָאג טרערעג ןעמ אה .טציא
 0 | ;ןטעבר 1:

 .ןענַאמנרעב טכוזעגפיוא רע טָאה ! --- ?ןענרעֶל ן'רימ
 !דלַאב --
 :ןָאקסיצנארפ ןבעל טצעזעג ךיז רע טָאה טציא .סעררַא םעד קידנביירש ,טנַאמרעד ךיז רע טָאה --?טיג טריטסיזקע סָאװ ,לעטָאה רעד , טסייח ,טניואוו יז ואוו ,לעטָאה רעד זַא ,טגָאז ןַאמייד .אפוג ןעקירתסא וצ רעטרעוו רַאַּפ א ןבירשעגנָא רע טָאה ןַאד .יורפ ןייז רַאפ ןגרָאז לָאז רע ,זירַאּפ ןיא רבח ַא וצ !בירשעג עדַארג טָאה רע

 | | יי !גנאלרעד -- 12, 
 יי 7 י וי .;ןריבַאטשכוב } ןעמונעג ךיז ןוא עגעשעק ןופ ךוב א ןניוצעגסיױרא .טָאה רענעי
150 



 -סיוא +-ףיוא :הע-.טָאה --- !ערדָאּפ ...ַאּפ; ..!ערדַאמ- ... דַאמ------ַאמ};

 .טינ - ןיושי ןעייל ךיא --- ןטרָאװ {טייווצ ןופ ףוס םעד ןפָארטעג קינייוװ

 = - ,ע א םי א שטײ 6 ; | . ?תמא ,טכעלש

 טי א יי יי !רעסעבי וטסנעק ןסיִׁש --

 ןיא"סעלושי ןרצירג- ןעמ .טעווי ,ןטסישַאפ עֿפַא ןסישסיוא טיעמ זַא --

 | ?תמא ,ןענעייל ןענעק ןלעװ עלַא ןּוא ,רעפרעד עלַא

 .ןסירעגרעביא ןַאמגרעב טָאה -- ץרוק ןכאמ טנייה סע ןלעװ רימ ---|

 -י ..קידלודעגמוא סעּפע ןיב ךיא --- רעטעּפש עלייוו א :

 | .?ןביירׂש טוג ןעק יז ?יורפ ןייד ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב טסָאה -- }

 טסליוו ..;ןאמייר ןגנאל ןופ ןעוועג זיא ווירב רעד רעבָא .ןעק יז ---

 וי ?רענַאקירעמַא יד וצ רימ טימ ןּפַאכרעבי רַא ךיז
 .שינעביולרעד ַא ןגירק רָאנ ט'עמ ביוא ---|

 | : :טביולרעד ייז טָאה טנאשזרעס רעד
 טייז רעד וצ טקוקעג רע טָאה -- !ןעמַאז טינ ךיז טלָאז ריא רעבָא --

 ...םעיינ ןעמּוקנא ןעק טונימ עדעי -- באטש ןופ

 רעד זיא זייוורעטרע .עּפָאקַא רעטלגנעלשענ רעד טימ קעווַא ןענייז ייז

 גיובעגנייא ןכירק טזומעג טרָאד טָאה ןעמ ןוא ןגיטשעגפיורַא ןבָארג

 . ןָאילַאטַאב ןשינַאּפש ןופ טינשּפָא םעד טנַאּפשעגכרוד ייז ןבָאה טשרעוצ

 יז ןענייז ןַאד .עטנַאקַאב ןבעל ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה אקסיצנארפ ואוו

 "ןלייה, עפיט טיובעגסיוא ןבָאה סָאװ ,רעדנעלגנע יד ןשיװצ ןעגנַאגעג

 .יירעסיש רעקיטכַאנרַאפ רעד תעב .ןענַאפָאמַארג טלעטשעגניירַא טרָאד ןוא

 .קיזומ טרעהעג עכעלטע ןבָאה טציא ךיוא .ןטָארטסקָאפ ןרעה ייז ןגעלפ |
 ירעדָאפ רעד וצ טּפַאלקענוצ ,ןעננאהעגנ זיא טינשּפָא רעייז ןופ ףוס םייב

 וצ רעבירַא ייז ןענייז טציא .סקרַאמ ?רַאק ןופ דליב סיורג.ַא ,טנַאװ רעטש
 | | י | ,רענַאקירעמַא יד

 ַאזא תעב ,לָאמ סעדעי .גנונערפיוא עפיט א טליפרעד טָאה ןַאמגרעב
 ךעלרעייפ ַא ןופ ןרָאװעג טשרעהַאב רע זיא ,סעיניל יד ךרוד ריצַאּפש

 ןפמעק ןעמוקעג .ָאד ןענייז טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעייטשרָאפ :ליפעג

 . יא רע .ייז ןופ רענייא זיא אפוג דע ןוא טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ רַאפ

 ,סַאג-דָאב ןיא טניואוועג ןוא תוכאלמ-ילעב עמירָא ןופ דניק ַא ןעוועג
 ןופ ןעמונענּפָא םיא ןעמ טָאה ירפ רעייז ,לטעטש ןופ ּפָארַא-גרַאב ןפיוא |

 טליפעג ךיז טָאה רע .ןמז א ףיוא חכאלמ-?עב ַא וצ ןבעגענּפָא ןוא רדח

 -םיורג יד ןיא ןרָאּפעג ןענייז סָאװ ,רעדניק עשיתב-ילעב יד יבגל קיד'לפש
 ןופ רעטעברַא ןַא טָאה לָאמַאטימ ןוא .סעיזַאנמיג ןוא תובישי עשיטעטש
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 -נאגעגםיוא ןענייז סָאװ ,"ןעיידיא עיינ, יד טכארבעגּפָארַא םדמערפ רער
 טרעהעג רע זַא ,טליפרעד רע טָאה גנולצולּפ ,חומ ןייז ןיא ,ןוז א יו ,ןעג
 רעלַאגעלמוא .ןופ ןרָאי יד ןעמוקעג ןענייז ןַאד .דרע רעד ןופ ןצלַאז יד ֹוצ
 .ןטעטיזרעווינוא ענייז ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,תוסיפת יד ןופ ןוא םעברא
 | א ...עיניל רעטשרע רעד ןיא רע זיא טציא ןוא

 טריפעגקעװַא לָאפ עטשרע .סָאד םיא טָאה רעגַאקירעמַא יד וצ |
 ןופ הרבח יד ייב . רעכיב ןעילענסיוא רע טָאה געװ ןייא רַאפ .טנעצ | -קַא ןשילגנע ןייז ןרעסעברַאפ ֹוצ טייהנגעלעג יד טצונענסיוא רע סָאה אר ךיוא ןוא טנרעלעג סעּפע קידנעטש טָאה טנעדוטס רעגנאל רעד .ןַאמייר

 - .םיל-רבעמ ןבעל ןגעוו ןעינעב טגערפענסיוא ןוא " ןָאילַאטַאב-ןלָאקניל
 ןטצישעג ַא ןופ דנַאר ןפיוא ןניוצעג ךיז טָאה עּפָאקַא רענַאקירעמַא יד

 ךיז ןוא טגיילעצ טרָאד ךיז חרבח יד ןבָאה טייצ רעיירפ ןיא ןוא עוּפיש
 וי | יי // - ןפורעגוצ םיא ןבָאה ךס ַא ןוא ןענַאמגרעב טנַאקרעד ןבָאה ייז .ןוז רעד ףיוא טמירַאװעג

 -י / ?דיי ַא טכאמ סָאװ !םכילע םולש --
 דימת ןעיירש ייז .רענַאקירעמַא יד ,הרבח עליואוו .טנעקעג טָאה רע סָאי ,טרָאװ ןשילגנע ןקיצנייא ןטימ טרעפטנעעג רע טָאה---- !יַאב דוג --

 | | וי ' + ויי / ;םיוב א.רעטנוא / ןעינעב וצ טצעזענוצ ךיז רע טָאה --- סורג ַא ריד טקיש ןַאמייר -- יי | 0 ...ןָאילַאטַאב ןשטייד ןופ ןרענָאיצילימ עשידיי יד יװ טינ .ןענעק ייז סָאװ ,רעטרעוו עשיריי רָאּפ יד .סױרַא
 , ?רע טכאמ סָאוו ---
 .געט ןצפופ א ןעמאזרַאפ טרָאד טעװ רע זַא ,טביירש רע יד
 י !ןַאמייר רעד ,יִאֹב רעטנעגילעטניא ןַא --
 | | | ,.? ןלָאקניל םהרבַא , טָאטשנא "ֹונֹיבֲא םהרבַא , ןסייה טפרַאדעג טלָאװ יז :ןעמָאנ ןסיטכיר םעד טינ טגָארט עדַאנירב רעיא זַא ,ןגָאז טנעלפ רע --

 - ,רענַאּפאי א רָאג זיא ,ןָאסלעג ,רעכוק רעזדנוא ןוא .זדנוא טימ ןעמוקעג זיא ןפולָאנָאה ןופ ןַאמ א וליֿפַא .ערעדנַא ךיוא ןארַאֿפ רעבָא ,ןדיי ךס ַא זדנוא אב ןַאראפ ,ָאידוג -- |
 .ןענרעל סעּפע טלָאװעג ןַאמגרעב ךיוא טָאה -- ?תמא ליוװנַארב ןוא סקנָארב ןענייז קְרָאיריִנ ןופ ןסַאג-טּפיוה יד -- !

 .טלכיימשעג ןעב טָאה -- ?ןייא ריד טלַאּפ סָאװ --
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 ןוא .סקנַארב ןיא יז טניואוו ,עקירעמַא ןיא עמומ ַא בָאה ךיא ---

 רעדָא רע טרעפטנע ,טניואוו רע ואוו ,ןגערפ טינ ָאד לָאז ךיא "?יִאב , ןכלעוו

 ,ליווזנַארב רעדָא ,סקנַארב
 .םיִרָא ןטרישזאדנאב ַא טימ "?יִאב, ַא ןגיטשעגפיורַא זיא לָאט ןופ

 :ןָאטעג ףור ַא םיא טָאה ןעב

 ?ךיז טרעה סָאװ !קעשזד ,וָאללעה ---
 .ןגרָאמ ךעלניישראוו טראפ ןעמ ---

 ?תמאב .ז--

 .טימ ךיוא טראפ תור .ךיז טיירג לָאטיּפש רעד ןליּפַא י--
 ?קירעיורט יױזַא ןָאשזד זיא סָאװראפ ,ָאט ...?תור ---

 טינרָאג זיא'סי זַא ,ךיז טכאד .קירעיורט גנַאל ןופ ןיוש זיא רע ---
 | ,ייז ןשיווצ

 יי ? וצרעהַא טכארבעגּפָארַא ךָאד יז טָאה רע ---
 ,טגָאז ןעמ .ּפָאק א ןא םורַא רע טייג ,ןעמוקעג זיא יז טגיז --

 | - ,..טנָארפ ןפיוא רוחב ַא .רָאג טָאה יז זַא

 יז טמענ רע יצ ,טגערפעג םיא בָאה ךיא יבַא ;רָאפ דיז קעטש ---
 יי בן הי : .,עקירעמַא ןייק טימ

 טריפעג ויא סָאװ ,סעומש םעד ןענאטשרַאפ טינ טָאה ןַאמגרעב
 .טנאקַאב ןעמוקענרָאפ םיא זיא תור ןעמָאנ רעד רָאנ .שילגנע ןיא ןרָאװעג
 ןקיזָאד םעד טרעהעג רע טָאה ואוו ;ןורכז םעד טננערטשעגנָא טָאה רע
 | - ו | ?ןעמָאנ

 ,ןע'נעב  ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה --- ?רעטסעווש-ןקנארק ַא זיא תור --
 | ?יז טסגָאק וד .ָאי --
 טנערפעג } לָאמַא ךימ טָאה רעצימע זַא ,ךיז טכַאד .טינ סייוו ךיױא ---

 רעוו ,ןענָאמרעד טינ ךיז ןעק ךיא רעבָא .תור רעטסעווש- ןקנארק ַא ףיוא
 ,ואוו ןוא

 ,לסנוט ןעוועג ןיוש זיא - ,ןָאילַאטַאב םוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו
 עדייב ןופ יירעסיש ַא טכליהעגּפָא טָאה ,תושמשהדןיב ןיא ךעלנייוועג יװ
 טזומעג ייז ןבָאה לָאמ עכעלטע ןוא ןטַאנַארג ןלַאפעג ןענייז סע .ןטייז
 ירד ןעירשעצ ךיז ןבָאה ןַאד .טנַאװ רעד ֹוצ ןקירדוצ ךיז ןוא ןביילב ןייטש
 | י /  :רעדייר-ךיוה

 ןגעק - ,רעוועג - סָאד סיוא טיירד ,רעטעברָא ןוא םירעיוּפ ,םירבח,
 יי ...ןפאלקשרַאפ ךייא ןליוו .סָאװ ,ןריציפַא ערעייא

 ."ראפ טָאה סָאװ ,יירעסיש יד טקראטשרַאפ ןעמ טָאה רעביאנגעק ןופ - |
 .קו) .רעטרעוו יד טכליה
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 ןציירד לטיּפַאק

 ןרָאװעג טינ זיא דניקסיז ױזַא יװ ,תוכיראב טלייצרעד עקרעמט
 מסירעלַאװא7 וײרל |

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה עידענַארט עצנַאג יד ?וטסייטשראפ טציא ---

 ...טבילרַאפ ךיז טָאה יז סָאװ ,ןופרעד

 ?תור ?רעוו ---

 ךייר ךיא רעבָא .ןענַאשזד ןיא .טבילרַאפ עקַאט ךיז טָאה תור ,ָאי ---

 ...ן'אטיּפעפ ןופ דניצַא ריד ךָאד
 ?ןענועמש ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה אטיּפעּפ ןוא --

 ןרָאװעג עקרעמש זיא --- !תודצוי יד ןצנאגניא ןיוש טסייברַאֿפ וד --

 | יי ר | : ,טספייווצרַאפ
 .ןפערט טריבורּפ ןאמייר טָאה -- ?ןענַאשזד ןיא ךיוא יז --

 / ?טלעוו רעד ףיוא ָאד ךיא ןיב ואוו ןוא ?ןענָאשזד ןיא שלא ז--

 ןכָארבעגסיװא טרָאד זיא'ס זַא ,ןיוש עז ךיא ?ןטימניא ךיוא וד -- |

 | | ...!הפנמ ע'תמא יד .ךייא ייב

 ,יימרַא רעלַארטנעצ רעד ןופ ןרעגַאלדזייּפש יד וצ ןרָאפעג ןענייז ייז

 ןלעטשּפָא טזומעג טּפָא ךיז טָאה ןעמ ןוא רעגנַאל ַא ןעוועג זיא געוו רעד
 ךיז טָאה עקרעמש .ןיז-ילכ ןוא ןענַאימַאק ןופ םָארטש ןטכידעג םעד בילוצ

 -בישעג רעד ןופ --- ביוהנָא ןופ לָאמַא רעדיוו ןביוהעגנָא ןוא טלייאעג טינ
 ןדאלקס יד וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו ןוא -- ן'ַאטיּפעּפ טימ עט

 עידעגַארט יד ןקידנערַאפ םייב ןטלַאהעג רע טָאה ,ץנעדנעטניא רעד ןופ

 :תור-ןועמש

 .םעד .עטעסַאבלַא ןייק ןעמוקעגנָא עדייב דימ ןענייז יוזַא ןוא ---
 .ליומ ןופ טכארבעגסורַא טינ טרָאװ ןייק רע .טָאה געװ ןצנַאג

 ןפיוא ןטרָאד ןופ ןרָאפעגּפָא ךיא ןיב ןגרָאמירּפ םענעי ןיא טקנופ ---

 | | ?ןאד ןוא .ןָאנַארַא
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 ףיוא טרַאװעג טָאה רע ןוא ןזיוצנַארּפ יד וצ קעװַא ךיא ןיב ןַאד ---

 | .עדַאגירב רעשיװַאלס רעד וצ טרָאּפפנארט ַא

 .זדנוא וצ ןעמוקעג טינ זיא רע רעבָא --

 ןיא ןפָארטעג לָאמ ןייא רעטעּפש ךָאנ םיא בָאה'ב .סייוו ךיא ---

 | .ביולרוא ןצרוק א ףיוא ןעוועג ָאד זיא רע .דירדַאמ

 ?םיא טימ טסעומשעג טסָאה ---

 .טומרעוו ַא ןעקנורטעג ןוא עּפַאק ַא ןיא ןיירַא ןענייז רימ .ָאי ----

 'ו | (טגאזעג רע טָאה סָאװ --

 גנאל רע טָאה ןַאד .ןגיוושענ ןוא ןעקנודטעג טָאה רע .טיִנרָאַנ ---

 :טגָאזעג ןוא םיפ ענייז טבַארטַאב

 !ךיש יד ןצוּפָא טפרַאדאב רָאנ טלָאװ'כ ,טסייוו ---

 .ןזיוועגנָא םיא ךיא ךיא בָאה -- רעצופ-ךיש ַא טייטש טרָאד ---

 ןבעל ץנַאג א -- טלכיימשעג רע טָאה --- ןפורוצ םיא ךיז םעש'כ ---

 | -  .ךיש עניימ טצוּפעג ןיילַא ךיא באה

 ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג םיא ךיא בָאה -- !ןופדעד ךָאד טבעל רע --

 ןועמש טָאה ,טקידנערַאפ טָאה רענעי ןעוו .ןַאמ םעד ןפורעגוצ בָאה ןוא

 -ריּפַאּפ ןפיוה ַא טּפעלשעגסױרַא ,ענעשעק ןיא טנַאה יד טקעטשענניײרַא

 .טגנאלרעד םיא ןוא טלעג
| 

 ךיז טָאה'ס ןוא טנַארפ ןפיוא ןעועג גנאל אמתסמ טסיב ---

 ןטימ וטספראוו סָאװהַאפ ,רעבָא --- טקרעמַאב ךיא בָאה --- ?טלמַאזעגנָא

 | . | ?טלעג

 -- טרעפטנעעג רע טָאה -- ?ןבָאה סע ךיא הרַאד סָאװ וצ ---

 ןעק ןעמ רעבָא ,םײהַא ןקיש טלָאװעג בָאה'כ .קירוצ ךיא ייג ןנרָאמרעביא

 0 | / ..טשינ

 טָאה -- ?זיא רע ערַאגירב רעכלעוו ןיא טנָאזעג טינ טָאה רע ---

 יי .ןַאמייר טגערפעג

 "טייז רענעי ףיוא .ןסיוטשעגנָא ןיילַא ךיז בָאה'כ רעבָא ,ןייג --|

 .טרעוו טינרָאג טלעג רעזדנוא זיא

 | | : ,,4 158 .ךיד-

 | !עטענורב ייב יאדווַא זיא רע ...!אש ;ןיש-חתּפ --- |

 ַא ןיא טלעטשענּפָא ךיז ןוא רעיוט ןסיורג א ןרָאפענכרוד ןענייז ייז

 | | - .ףיוה

 רעלכייּפש ענעּפָא יד ףיוא ןזיוועגנָא עקרעמש טָאה -- ,טסעז ---

 .טנַארּפ ןלארטנעצ ןצנאנ ןפיוא ןסע סָאד ןעמ טריפעצ ןענַאדנופ --- םורָא
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 יה ?טנאה ןייא טימ טסינ -ַאפעלעט ַא ןיוש טָאה םעט ַא רַאֿפ סָאװ רֹעבָא .באטש ןופ ןָאפעלעט םייבי ןצעזקעװַא טלָאװעג ךימ ייז ןבָאה תליחת .רעהַא גָאט ןדעי טעמכ םּוק ךיא
 .סנקלאב יד ןופ ןעגנאהעגּפָארַא ןענייז סָאװ ,סעקניש ןוא ןטשדואוו עגנַאל יד ןוא ,טמערוטעג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןורעפנַאק ןוא סעקשופ-ןענידרַאס ןופ ןדימַאריּפ יד טכארטַאב ןוא ןדַאלקס יד ןיא קילב ַא ןפרָאװעג לייוורעד טָאה ןאמייר .שיילפ אליק טרעדנוה היוא ןייׂש-בָאגוצ ַא ןגעוו ןטמאאב ַא טימ ןעגנודעג ךיז ןוא ַארויב ַא ןיא ןיירַא זיא רע
 | | ' ףןליוּפ ןופ --= -  ,ןֿפױֿפ ןופ שזַא ןעמוק ייז...!םיריזה עשימייה ןופ -- עציילּפ ןייז רעטניה ןָאטעג דייר ַא עקרעמש טָאװ -- ?סָאװ ,סעקגיש ענייפ ---
 ?ןריטסערַא טלָאװעג םיא ןעמ טָאה סָאװהַאפ --- יה :ןָאטעג גערפ ַא ןַאמייר טָאה ;סַאג-אלַאקלַא רעננאל רעד ףיוא טריצַאּפש קידתומיענב ןבָאה ייז ןוא ,טֿפױקעגנייא ץלַא םאהעג ןיוש טָאה עקרעמש ןעוו ,טכאנרַאפ טשרע יה .קילבוּפער רעד וצ .שיילפ קיטייצכיילג ןפיוקרַאפ םירחוס עקיטרָאד יד רעבָא ,"עשרַאװ, עקרַאמ רעד ןופ .סעבמָאב ןלַאפ לָאס לעד ַאטרעוּפ ףיוא| !טפעשעג זיא ,עקרעדורב ,טפעשעג --
 !עטכישעג עגנַאל א זיא'ס --
 |  :ןביוהנָא לָאז רע ןענַאוװנופ ,ןעוועג רשיימ עלייוו א ךיִז זוא ּפָאק ןיא ןָאטעג ץארק ַא ךיז טָאה עקרעמש | | - ..ןרעה רימָאל --
 יי | ?דניצַא טעברַא רע וואו -- : ."ָארויב ןטייווצ , ןיא ןטעברַא ןייגניירא ןגעוו טמיורטעג .ךע טָאה רקיעב .ןטעברַא עקיטייז ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד רעבַא ,,,!טרָאוו ןייק ןייטשרַאפ טינ םעוו ןירַאדנַאמ רענעריובעג ןייק זַא ,שיזעניכ ףיוא גנוטייצ א ןבעגסױרַא ךיד טעװ רע !ןדניקסיז ייב עילָאר א טליּפש --- י ?שיזיוצנארפ ןייק טינ ךָאד ןעק רע -- : גנוטייצ-עדאנירב רעד ןופ עיצקאדער רעד ןיא רעטעּפש ןוא ץנעדנעטניא רעד ןיִא םעדכָאנ ,טרָאּפסנארט ןיא רעירפ :ןטמַא ענייז ןטיבעג רדסכ טאה / רענעי יװ ,ןוא ביולרוא ףיוא ןעגנַאגעג זיא עדַאנירב יד יו .קירב יד ןפָאלעגרעבירא זיא דניקסיז יו ,ןרעהסיוא טזומעג טָאה ןַאמייר ..,ןרָאװעג ןעקנורטרעד טינ דניקסיז זיא ַארָאטנַאמ ייב ---
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 .רע .טמולחעג טינ טלָאמעד ךָאנ רע טָאה הגרדמ ַאזַא ןופ ,ןיינ ---

 ,עדַאגירב רעד ןופ "ארויב ןטייווצ , ןיא ןטערטניירַא טלָאװעג רָאנ טָאה

 ירטנָאק ,ןטאדלַאס יד ןופ לָארטנָאק ןטימ טרָאד ךיז טמענרַאפ סָאװ

 .רעטייוו ױזַא ןוא שזַאנָאיּפש

 !ןעמעניירַא טלאוװעג טינ םיא טָאה ןעמ זַא ,קנעדענ ךיא ---- -

 יז םעדכָאנ .טייהנגעלעג ַא טכַאמעג ךיז טָאה רעטעּפש רעבָא --

 ,גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןכָאװ עכעלטע טעברַאעגּפָא טָאה רע

 ףעש ןטימ תועד-יקוליח .בילוצ טרינָאיסימעד ,ןגָאז וצ ױזַא ,רע טָאה

 רעד ןיא זַא ,טּפאכעג ןַאד טקנוּפ ךיז ןעמ טָאה ?זמ ןייז ףיוא .רָאטקַאדער

 טָאה ?לָארטנָאק , ןוֿפ ףעש רעד .הושב הוש ץלַא טינ טייג "ץנעדנעטניא,

 -נעטניא רעד ןופ עירעטלַאהכוב רעד ןיא קלָאט ןייק ןייגרעד טנעקעג טינ

 טכוזעג רעבירעד טָאה רע .ןזייװַאב םוש ןייק טַאהעג טינ ךיוא ןוא ץנעד

 .ןקעמשניירַא טרָאד לָאז סָאװ ,טָאי ןקיפיפ ַא

 | ?ןָאטעגפיױא סעּפע טָאה דניקסיז ןוא ---

 ..!ןָאטעגפיױא ליפוצ ךָאנ טָאה רע !ןָאטעגפיױא רע טָאה יאהווַא --
 רעד זַא ,טנַאה רעד ףיוא ןזייוזַאב טימ ןעמוקעג רע זיא םודַא ךָאוו ַא ןיא

 עסיורג טייצ ערעגנעל ַא טניז טעדנעװשרַאפ ץנעדנעטניא רעד ןופ ןַאטיּפַאק

 .ךיז טסלעטש וד .עסַאק רעד ןופ רָאנ ןעמאטש ןענעק סָאוװ ,טלענ סעמוס

 ?החמש ןייז רָאפ

 -ַאב טָאה -- ןשטנעמ עלעיצעּפס עריא טרעדָאפ טעברַא עדעי --

 ןוא ,ןרעוו טכַאמענ ךיוא ךָאד ףרַאד הכאלמ עקיזָאד יד -- ןַאמייר טקרעמ

 ...רע יו ,עכלעזַא ןטסעבמא 'וצרעד ךיז ןגיוט רשפא

  ךימ ןוא ןגייווש עלייוו ַא טסעוו וד זַא ,ןייז טעװ ןטסעבמַא --

 'ןטשרע ןייז טימ ןדירפוצ ןעוועג ,סע טסייה ,רע זיא ...!ףֹוס ןזיב ןרעהסיוא

 .םיבנג ןוא ןטסיטרַא ןשיוװצ זדנוא ייב סע טפור ןעמ יוװ ,?ָארטסַאג,

 ,םיַרָאװ :טלעטשעגנדירפוצ טינ גלָאפרעד ןטימ ךיז רע טָאה גנַאֿל רעבָא

 ...?טלענ טע' בנג רענייא סָאװ ,עלַאמ ?ןָאטענפיוא סנױזַא ָאד רע טָאה סָאוו

 רע זיא .טנַאשזרעס ַא רַאפ טרינימָאנ ראפרעד .םוא ןעמ טלָאװ סנטסכעה
 ,..טנאשזרעס ַא ןעוועג 'רעירפ ןופ ןיוש רעבָא

 םעד טעּפעשטענוצ ןוא ןעמונעג טָאה רע -- ?דניקסיז טוט סָאװ

 םיאטח עשיטילָאּפ ,עטלַא טָאה רע זַא :עװַארּפס עצנַאנ ַא ןטקידלושאב

 ,ןגינענרַאפ בילוצ טינ ןעמונעג רע טָאה טלעג סָאד זא ,ןובשח ןייז ףיוא

 רע ןזַא ןוא ,עדַאנירב .רעד ןופ גנוזייֿפשַאב יד ןריטָאבַאס וצ ידכ רָאנ

 ,ןטנעמעלע עטסיטכעדראפ רעייז ,ערעדנַא טימ גנודניברַאפ ןיא טייטש
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 . ףיא לָאז סָאװ ,רוציקב ...ןקעדפיוא ןכיגניא םשה חצרי םא טעוו ןעמ סָאװ
 טינ ןאטיּפַאק רעד טלָאװ ּפָאק ןקיצנייא-ןוא-ןייא ןייז טימ :ןגָאז ריד
 יי יי ."םיאטח עֶלַא יד רַאפ ןלָאצַאב טנעקעג

 טלָאװעג םיוק ןַאמייר טָאה --- ?ןעגנַאגרעד רע זיא טייוו ױזַא ---
 0 | | .ןביולג

 ןשטנעמ ּפאנק !גירק סעּפע ךָאד זיא'ס !דניק ַא יו ,טפדער וד ---

 ַא ןבָאה וטספרַאד סָאװ ...ןטעברַאפױרַא ךיז ?יוו רענייא זַא ןוא ?ןלַאפ
 -בישעג רעײנ:פגָאּפש ַא טימ ןרָאפעגניירַא גנולצולּפ עקרעמש זיא -- ?ך
 ...?ןסישרעד ךימ לָאז ןעמ זא ,טלעפעג טָאה לפי --- עט

 ןַאמייר ךיז טָאה -- ?ןַאטיּפַאק ןטימ ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעבָא ---
 . .געו ןופ ןרימּפָארַא טזָאלעג טינ

 ריש ,םע טסייה ,םיא טָאה ןעמ ,ָאי ,8א ...?ןַאטיּפַאק ןכלעוו טימ ---
 ןוא לָאמַא ןופ טניירפ עטוג טַאהעג רעבָא טָאה רע .ןסָאשעגקעװַא טינ ריש
 המשנ יד טָאג רָאג זיא רע זַא ,םיתפומו תותוא טימ ןזיװַאב ןבָאה ענעי
 עקיּפעלק א ךָאד זיא טלעג רעבָא ,ןעמונענ עקַאט רע טָאה טלעג .קידלוש
 ןטלַאה ןוא רעכיב ןריפ וצ רעווש זיא טנָארפ ןפיוא זא ,טרפב ,ךַאז
 טנַאז יו ...קעלש ענעדיישרַאפ יד טימ ןרָאלָארטנַאק טימ ןרָאטלַאהכוב
 -נעטניא ןא ןופ ןעגנונעכער יד ןרילָארטנַאק טיינ ןעמ זַא , :ןאטיּפַאק ןיימ
 ןטַאנָאמ סקעז ףיוא ףעש םעד ןצעזנייא ,לכ תישאר ,ןעמ ףרַאד  ,ץנעד
 ןעננונעכער יד ןענעפע ןַאד טשרע ןֹוא --- !יאדווַא םיא טמוק סָאד ---
 | ! " ,.ךָאנ טמוק םיא לפיוו ,ןעז ןוא

 ךָאנ טָאה רע ןוא טרידַארגעד ןעמ טָאה ןַאטיּפַאק םעד ,רוציקב,
 -םיד, רעד ןיא קעװַא רע זיא ןַאד .גיילוצ סלַא ?םישדח יירד , ןעמוקַאב |

 טנייה ןוא .בייל ַא יו ,טנָארפ ןפיוא ןנָאלשעג ךיז ןוא "עינַאּפמַאק-ןילּפיצ
 ."ךעלדנעב ענייז קירוצ ןיוש רע טָאה

 ?ךעלדנעב ייווצ ךיוא ךָאד טָאה רע ?דניקטיז ןֹוא --

 עטכישעג רעד ךָאנ .ןלייצרעד עקַאט ךָאד ריד ךיא יינ סָאד טָא --
 לענָאלַאק םוצ קעװַא זיא רע ,דלודעג יד ןרָאװעגנָא רע טָאה ןַאטיּפַאק ןטימ
 ןוא -- עדַאגירב רעזדנוַא ןופ טנאדנאמָאק רעקיטציא רעד -- ַאוביד
 רע םנה ,טנאשזרעס רעכַאפנייא ןַא ןבילבעג זיא רע ,יַאמלה ,טנָאלקַאב ךיז
 רעד .רַאפ ןענייז ןסטכינעגיוט ערעדנַא תעב ,ןטסנידרַאּפ ליפיוזַא טָאה רע
 .ןענַאטיּפַאק וליּפַא רעדָא ,ןטנַאנעטייל סלַא ןרָאװעג טרינימָאנ סייצ

158 



 -- !ץאלּפ ןקיטכיר רעייז זדנוא ַאב טינ ןעמענרַאפ .ןשטנעמ יד --

 | ,טקידנערַאפ רע טָאה
 ןוא ןדניקסיז ןופ טרעהעג גנאל ןופ ןיוש טָאה אוביד לענַאלאק רעד,

 טציא .רעטייווצ רעד וצ טעברַא ןייא ןופ םורַא טפיופ רע זַא ,טסואוועג

 ,עשַאק רעד בילוצ םיא ףיוא טכַארבענּפױא ןעוועג סרעדנוזַאב רע זיא

 ןיוש טָאה באטש רעד םירָאװ .ןַאטיּפַאק םעד טימ טכָאקרַאפ טָאה רע סָאװ

 רעד ןגעװ עיזיוויד רעד ןיא טכירַאב א טקישעגקעוװוַא טַאהעג לייוורעד

 ןיגע ןצנַאנ ןופ ךיז טָאה ףוס םוצ ןוא ,גנורעוושרַאפ רעד ןופ גנוקעדפיוא

 טָאה לענָאלָאק רעזדנוא זַא ,ןסיוו טספרַאד וד ...םידיוב ַא ןזָאלעגסױא

 ןלעטשוצרעטנוא םיא טיירג דימת ןענייז סָאװ ,"עיזיוויד , רעד ןיא םיאנוש

 -עגסיוא רעבירעד טָאה רע .םיא ןופ ןכַאמ קזוח תוחּפה ?כ5 רעדָא ,?סיפ ַא

 :םיא ףיוא ןָאמענ יירשעג ַא ןוא ןדניקסיז וצ סעכ ןצנַאג ןייז טזָאל

 !ץַאלּפ ןקיטכיר םָעד ןזייוו ןיוש ריד לע ךיא ---

 זַא ,ךיז טכאד -- עטַאװע'םת טכאמעג דניקטיז ךיז טָאה -- טוג --

 טרָאד ?עווכ .עירעלַאװַאק רעד ןיא ןייז טעװ ץאלּפ רעקיטכיר ןיימ
 | !ןטפעבמַא ןסַאּפנירַא

 ?עירעלַאװַאק וצ גנילצולּפ רע טמוק יו ---

 קַאלוק ַא יװ ,עירעלַאװַאק רעד ןיא-טסַאּפ רע סָאװ ,זיא השעמ יד ---
 רע :לענַאלָאק ןיא ןעוועג םקונ ךיז רע טָאה םֹורַא ױזַא רעבָא !גיוא םוצ

 ןשיטייל םוצ םענעי טלעטשעגסױרַא  ןוא סעומש .ןייז טלייצרעד טָאה

 סעציילּפ יד רעטניה טדערעג ןופרעד טָאה באמש רעצנאנ רעד .רעטכעלעג

 | ,טנַאדנַאמָאק ןופ

 ?ןעמוקַאב רע טָאה ױרעפ ַא ןוא ,ונ ---

 ןטרָאס ייווצ ָאד ןענייז'ט זַא ,ןסיוו טספרַאד !סָאװ ךיא סייוו ---
 ,עכלעזַא ןּוא דרעפ ףיוא ןטייר סָאװ ,עכלעזַא :טלעוו רעד ףיוא עירעלַאװַאק
 -עלַאװַאק רעזדנוא ךייש סָאװ ,רעבָא .דרעפ ףיוא ךיז ןריפַארנָאטַאפ סָאװ

 ,ןעוועג קיטנעק זיא'ס ןוא םעטָא םעד ןגיוצעגָא עקרע
 ןופ ןענַאטשַאב יז זיא --- השעמ עננַאל ַא ןלייצרעד ךיז טביילק רע זַא
 | : ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יז ױזַא יו טָא ןוא .רעטייר ע'תמַא

 טינ טאהעג טינ ךָאנ ןבָאה רימ ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא ןעוועג ! זיאס , )

 ןיא ןטנָארפ עטשרע יד ךָאנ ;עירעלַאװַאק ןייק טינ ןוא דרעפ ןייק
 ףיוא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה עדַאנירב יד .ןעוועג סע זיא עיזולַאדנַא
 | ..ךייט םעד ףיוא הלּפמ רעד ךָאנ ביולרוא
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 ןוא דלעפ .ןיא ןְריצַאּפש .ןַארגעל ריציפָא-רעטנוא רעד ןעגנַאנעג זיא,
 ךיז טעשַאּפ דרעפ ןובאט  ַא ןעזרעד טָאה רע :גנואעז ַא ןעזרעד טָאה רע
 ןבָאה החגשה ןייק ןוא .,יירפ ןוא קנַארפ םורַא טריצַאּפש ,עקנַאל ַא ףיוא
 רעד ,ןעמוקעג רע זיא .טינ ךיוא ייז ןבָאה תיבהד לעב ןייק ןוא ,טינ ייז
 ,עדַאגירב רעד ןופ לענַאלַאק ןקידטלַאמעד םוצ ,ןארגעל ריציפָא-רעטנוא
 ױזַא טדערעג םיא וצ  ןוא ;יקסנָאימיס ,לַארענעג" עיזיוויד ןקיטנייה םוצ
 :ןגָאז םוצ

 קנארפ ,דרעפ םורַא ךיז ןכיירט רעדלעפ י יד ןיא ,לענָאלָאק רבח --
 ןעוו ,לכש א ןעוועג טלָאוװ'ס .תיבה-לעב א ןָא ןוא החגשה ןָא ,יירפ ןוא
 ןָארדַאקסע ןַא ןפַאש ןוא ,ייז ןריזיווקער רימ ןוא דרעפ יד ןעמענ רימ
 | .עדַאוירב רעזדנוא ייב עירעלַאװַאק

 ריציפא-רעטנוא ןופ דייר יד ןרָאװעג ןלעפעג ןענייז לענַאלָאק םעד,
 :ףרַאש ןוא ץרוק טרעפטנעעג םיא טָאה רע ןוא ןַארנעל

 רךרעפ יד ןּפַאב וצ טקיטכעמלופַאב טנייז ריא ,ןַארגעל ןאטיּפַאק --
 | וי !עידעלאװַאק ןָארדַאקסע םעד ןפַאש ןוא

 רעתמא ןַא יװ ,טריטולַאפ ןַארגעל טָאה --- ,לענָאלָאק רבח --
 ,ריציּפָארעטנוא ןַא רָאנ ןיב ךיא ,ןַאטיּפַאק ןייק טינ ןיב ךיא --- טַאדלָאפ

 רעד, :?לטעצ ַא ןבירשעגנָא ןוא טצעזעגקעווַא ךיז לענַאלַאק רעד טָאה ,
 ןריצאּפש סָאװ ,דרעפ יד ןּפאכ ֹוצ טקיט :כעמלופאב זיא ןַארנעל ןַאטיּפַאק
 ייז ןופ ןדליבסַיוא ןֹוא ,דלעפ ןיא ,תיבח-לעב ַא ןָא ,יירפ ןוא קנארפ םורַא
 ,"עדַאגירב רעשיװַאלס-שיזיוצנארפ רעד ייכ עידרעלַאװַאק ןָארדַאקסע ןַא

 רעדיוו טָאה --- ?ענַאלָאק רבח ,ריציּפָא-רעטנוא ןַא רָאנ ןיב ךיא --
 ,לטעצ ןיא ןקוקניירַא ןכָאג ,ןַארגעל טנָאזעג לָאמַא

 טָאה + רע ןוא קידלודעגמוא ןרָאװעג יקסנָאימיס לענַאלָאק ןיא ָאד
 :ןָאטעג גָאז ַא ףרַאש

 - !ןאטיּפַאק וטסיב ,ןַאטיּפַאק טסיב וד זַא ,גָאז ךיא זַא --
 ,סי ּורֵא זיא ןוא טַאדלָאס רע'תמֶא השעמ טריטולַאס טָאה ןַארגעל ,

 עיירפ יד ןוא ,ןַאטיּפַאק ןרָאװעג ןַארגעל ריציפא-רעטנוא רעד זױא יױזַא ןוא
 /  .ףרעפד עירעלַאװַאק ןרָאװעג ןענייז סעקנָאל רעיזולַאדנַא יד ןופ דרעפ

 ןוא ןַאטיּפַאק ןופ טינ טאהעג טינ רימ ןבָאה תחנ סיורג ןייק ,אלימ
 ןעק סָאװ ,םירָאװ --- טצפיזעגּפָא עקְרעמש טָאה --- !דרעפ יד ןופ טינ
 ךייש סָאװ ...?גירק ןקיטנייה ןיא ןָאטּפיױא דרעפ ַא ,טגָאזעג סנייטשימ ןיוש
 ייז בָאה ךיא ?פיוו ףיוא ,ייז טימ ןאט וצ טַאהעג) סנטצעל ךיא בָאה ,רימ
 םוצ + ןוא .ןעגניז םוצ יז ןופ טַאהעג בָאה ךיא ןוא .ןסע ןבעג טפרַאדעג
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 ץנאג א טאהעג דרעפ סנארנעל ןבָאה ,ןסע ךייש .סָאו ,םירָאוו :ןגָאז

 דניצַא ןעמ טעמרָאק עינַאּפש ןיא דרעפ עֶלַא :רעטקאראכ ןקיטרַאנגיײא

 ךיז טָאה ,רעבָא ,ןַארנעל .רעבָאה ןוא ךעלעבָאב ןופ שימענ 8 טימ

 םענייר יו ,שרעדנַא טינ ןעמוקאב ןְלָאז םיסוס ענייז זַא ,טנשטע'עגנייא

 םעד ןליװ ןוא ןסיב ןטעפ םוצ טניוװענוצ ?לענש ךיז ןבאה ייז !רעבָאה

 רעד ןיא ןביירשראפ טזומעג רימ ןבָאה .ןעמענ טינ ליומ ןיא שימעג

 רַאּפ רעבָאה ןעמוקאב וצ ידכ ,דרעפ טרעדנוה טכַא עטסיל-עירעלַאװַאק
 ...ןץ'תמארעדניא ןבָאה רימ סָאװ ,טרעדנוה ריפ יד

 ַא ןֿפעש ן'רימ זַא ,טכאדענסיוא רימ ךיז טָאה לָאמ ןייא רָאנ ,

 םָאד ךיוא ךיז טָאה ,ףוס םוצ ןוא .עירעלַאװַאק רעזדנוא ןופ תחנ ?סיב

 :הבוט ַא טָאטשנָא הער ַא טזָאלעגסיױא ֿכָאמ

 ץנעדנעטניא רעד ןיא זדנוא וצ לָאמנייא טמוק ןארנעל ןַאטיּפַאק,

 :טגָאז ןוא

 !רירדַאמ ןיא שיילפ ןייק ןעמענ טינ ריא טפרַאד ןגױאמ ,םירכח .י--

 .רימ ןגערפ -- ?ןעשעג זיא טו ---

 טיעמ ןוא ןיטחשוצ ייז ןעמ טעוװ ,ן'רנּפ םאב ןטלַאװ דרעפ יירד - -

 - .שיילפ ןבָאה

 ..והרֿפב ענייר ,ענייש ַא -- טכארטענ רימ ךיא בָאה --- !טוג

 לָאמנייא שטאב ןעמ טעוװ ,חסיסנ רעד ייב ןטלאה דרעפ עֶלַא ןלָאז יַאוולה

 ...עידעלַאװַאק רעקיזָאד רעד ןופ ןצונ ?קיטש א ןבָאה לָאמ עלַא רַאפ

 טינ ךיא בָאה סנגרָאמוצ ףיוא -- ?ףוס רעד ןעוועג זיא וטסניימ סָאװ
 ירפרעדניא ןענייז ,טייז רעייז ןופ ,דרעפ יירד יד ;שיילפ ןייק טכַארבעג
 :ןרָאװעו טע'גרחעג טינ ריש ןיב ךיא ןוא םיתמה תיחת ןענַאטשענפיוא
 ןפיוא ןוא שיילפ ךָאנ דירדַאמ ןייק ןפיול טזוסענ ךיא בָאה טכַאנ ןטימניא
 !עירעלאװַאק טסייה סָאד טָא ..,ןטָאשַאב זדנוא ןעמ טָאה געוו

 רעדימ א ,ןַאמייר טָאה -- ?ןדניקסיז טימ ןעשענ זיא סָאװ ,רעבָא

 ענייז ןעמוקאב רע טָאה ױזַא יו --- ןסירעגרעביא םיא ,ןרעה ןוא ןייג ןֹופ
 ?עירעלַאװַאק רעטמירַאב ןייד ןיא ?ךעלדנעכ

 ןזַאטש יד ןיא סעװַא זױא דניקסיז !דלודעג ,עקרעדורב ,דלודעג ---

 .ןַארגעל ןַאטיּפַאק ןטימ רעדורב רעטונג א ןרָאװעג ךיילנ טרָאד זיא ןוא

 ןיא זַא ,סייו ףיוא ץראווש ,?טעצ ַא םיא ןופ ןעמוקאבסיורַא טָאה רע

 ןרעו טינ אליממ ןעק רניקסיז זַא ןוא דרעפ סיוא רָאנ ןלעפ ןָארדַאקפע

 - ...טסירעלַאװַאק ןייק
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 ,ןטמַא עלַא יד ןופ ןטנעמוקָאד יד ענעשעק ןיא טאהעג טָאה רע,

 יו ,ןיזיילכ עקיזָאד יד טימ טנּפָאװַאב .טעברַאעג טָאה רע עכלעוו ןיא

 ןוא / ,םיא רַאפ דרעפ ןייק ָאטינ זיאיס זַא ,גנוקיטעטשאב רעד טימ ךיוא

 טָאה ,דירדַאמ ןיא ביולרוא ןצרוק ַא ןעגנערברַאפ וצ שינעביולרעד ַא טימ-

 | .ןײרַא געוו ןיא מזָאלעג רשיו דשכ ךיז רע

 | ?ןריטסערַא טציא לענָאלָאק רעד םיא ?יוו סָאװרַאפ אט --

 קידיעניפעג טינ .ריטרעזעד ַא רַאפ םיא טלַאה לענָאלָאק רעזדנוא ---

 ןדלעמ טּפרַאדעג ךיז ןידייּפ לע רע טָאה ,עירעלַאװַאק רעד ןיא ץַאלּפ ןייק

 רעד וצ רעדָא ,רעייג-סופ יד וצ ןלייטוצ םיא לָאז ןעמ ידכ ,באטש ןיא

 ןיז ןשלעפ ןיא ַאוביד םיא טקידלושַאב םעד ץֹוחַא ,לשמל ,עירעליטרַא

 -ארַאּפ טציא ןוא טנאשזרעס סלַא קעווַא רע זיא עדַאנירב רעד ןופ :דַארג

 | ...םנאנעטייל סלַא םורַא דע טריד

 ?רניקסיז ט'הנעט סָאװ ןוא ---
 ןייק ןבענעג טינ םיא טָאה ןעמ יװ ױזַא :טושּפ ץנַאנ ט'הנעט רע ---

 טָאה ןוא עדַאגירב רעד ןופ ןרָאװעג יירפ שיטַאמָאטױא רע זיא ,דרעפ

 .טלָאװעג טָאה רע ואוו ,טעברַא ןכוז טגעמענ
 ? טנַאנעטייל ןרָאװעג רע זיא ױזַא יו רעבָא ---

 עקרעמש טָאה -- ...ןעקרעמש רַאפ וליפַא רוס ַא זיא ,וטסעז ,סָאד --

 -  טָאה ,ןיפוליגב לסיב ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,לָאמ ןייא רָאנ --- ןעוועג הדומ

 -ַא ןיא קעװַא זיא רע :טוׁשּפ ץנַאג ןעגנאנענוצ זיא'ס זַא ,טלייצרעד רימ רע

 ,ךעלדנעב ייווצ טימ לטיה שירעטילימ א טפיוקעננייא ךיז ןוא טפעשעג
 ןיא םירָאו :?כש ןפיוא עקַאט ךיז טגייפ סע ןוא ...!קסע ןַא רֹוטַּפ ןוא
 רָאט ,ןטעברַא ןעמונעגניירַא םיא טָאה ןעמ ואוו ,ָארויב ןלעירעטסינימ
 -עטייל יו ,דַארג ןרעקירעדינ ַא טימ שטנעמ ןייק טקיטפעשַאב ןייז טינ

 רע זיא ,ןעמונעגניירַא םיא טָאה ןעמ דלַאביװ --- רע טגנָאז --- ֹונ .טנַאנ

 .ריציפֶא ןרָאוװעג אליממ

 ?ןטעברַא ןיירַא טרָאד רע זיא יױזַא יו רעבָא ,טוג --

 ןרעביא טָאהעג רע טָאה ןריּפַאּפ .ןבענעג חצע ןַא ךיז טָאה רע -- |

 ךיז גוט סָאװ ,רעקיליוויירפ סלַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא :זדלַאה
 ...עיצקאדער ַא וצ ךיוא יו ,ץנעדנעטניא רעד וצ ייס ,טרָאּפכנארט םוצ ייפ
 -נַאנג רעד ןופ ?לָארטנַאק , ןימ ַא זיא "םינינע עלעיצעּפס , רַאֿפ טמַא רעד

 םָאו ,שטנעמ ַא טפראדענ ייז ןבָאה יַאדװַא ןֹוא ײמרַא רעלַארטנעצ רעצ

 ןעק -- טכַארטעג ךיז ייז ןבָאה -- רענייא ַאזַא .ןכַארּפש ךס ַא ןעק

 | | !ןעמוק ץינוצ

109 



 ?לענָאלַאק רעד ןוא ---

 !ןריטסערַא םיא טעװ רע ?וטסניימ ,אוביד ---

 ?םוירעטסינימ ןכרוד טצישעג ךָאד זיא דניקסיז ---

 רעזדנוא ייב .ןפלעה טינ םיא טעוװ עטַאט םוש ןייק :ןעז טסעוו --- |

 ןיוש זיא רע !רעװ יבַא טינ זיא רע -- אטינ ןצנוק ןייק ןענייז ֿפענַאלאק

 .טימ טָאה .טלמונַא ...יימרַא רעשיזיוצנארפ רעד ןיא ןַאטיּפַאק א ןעוועג

 : -- -- עטכישעג ןימ ַאזַא טריסַאּפ .םיא

 רעד ר רַאפ ןקָארשרעד ןַאמייר ךיז טָאה --- !םיהַא רימ ןעייג טציא ---

 .ןביֹוהנֶא ןבילקעג ךיז טָאה עקרעמש סָאװ ,השעמ רעיינ-לגָאּפש

 טינ רָאג ןענייז רימ ?ןײגפױרַא טינ ןעמ טעװ  ןַאילוכ וצ ןוא --

 ,.טירט עכעלטע ,טייוו
 .ייו רימ טוט סופ רעד --
 -ָאפ עפיט טימ ןענַאװיד עכייוו ןַארַאּפ ןענייז טרָאד !טוג רעייז ---

 ,טסעז .ןטסולג טעוװ ץראה ןייד לפיוו ןעורסיוא ןענעק ךיז טפעוו ןוא ןלעט

 | .יז טניואוו סָאג ןיא ָאד טא

 | ?ענייא רַאפ יז זיא סָאװ ---

 ,ןילַא יז טניואוו ןעניואוו ,טסייהיס !ןביז עצנַאג רָאנ ,ענייא טינ --

 -ַארקָאטסירַא עֶלַא ןענייז ייז ןוא .ןפור ייז יז טקיש ,ףרַאד ןעמ זַא ,רעבָא

 .תוחּפשמ עטסנעש יד ןופ רעטכעט עשיט

 ?ריא וצ ייז ןעמוק יו זיא ---

 רעד ףיוא ןפָאלטנַא ןענייז ערעייז םינתח יד ...!ןטייצ ערעווש ---

 ןייק ןוא לָאמַא ןופ טניזאווענוצ ייז ןענייז סוססול וצ ,"טייז רעדנַא,

 רַאֿפ ןֹוא רעטכעט ענעסקַאװרעד -- ל5כב ןוא .ָאטינ ןענייז תוסנכה

 ..ךודיש ַא ןָאט וצ רעווש נָאט-וצ טנייח זיא סעקטַארקַאטסירַא

 ?עקטַארקָאטסירַא ןַא ךיוא זיא ַאילוכ ---

 ןטַאדקַאטסירַא רָאנ טַָאהעג יז טָאה לָאמַא רעבָא !טינ ןיילַא יז --- |

 נ .ןעלטיט עכיוה טימ ןשטנעמ ,טייל-רעטילימ ערעכעה --- עטבילעג רַאפ

 | !ןעק ןעמ יו ,ןבע5 א טכַאמ ןעמ ןוא ךיז ןטייב ןטייצ
 ךיז ןוא זיוה םענרעדָאמ ַא ןופ רָאדירָאק א ןיא ןיירַא ןענייז ייז

 :טלייצרעד רעטייוו עלייוורעד טָאה עקרעמש .עדניוו רעד וצ טזָאלעג

 ןעוועג זיא רע ןעוו ,טלָאמעד ךָאנ !טקעדטנַא יז דניקסיז טָאה סָאד ---

 רעזדנוא ןופ עטבילעג יד זיא יז זַא ,טסואוועג רע טָאה ,טנַאשזרעס

 -מורַא רעטעּפש יז רע טָאה רַאפרעד ןוא ,יקסנָאימיס ,לענָאלָאק ןקילָאמַא

 לַארענעג א ןופ ?דיימ א יו טקנוּפ :טָאטש רעצנַאנ רעד רעביא טכוזעג
 .יענייא םתס יו ,רעקַאמשעג ןעוועג טלָאװ

 ספ +=
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 ביוא זַא ,ןביולג ייז :ןעיידיא עכלעזַא ךיוא ןבָאה ןלאבינַאק יד --

 ױזַא טקנוּפ ייז ןרעוו ,"עסייוו, יד ןופ ןשטנעמ ןבושח ַא ףיוא ןסע ייז

 ,קינװָאקלופ ?ןסייוה א ףיוא טסע לַאבינַאק ַא בוא .רע יװ ,קיטכיוו
 0 | ...קיגווָאקלוּפ ַא ןיילַא רע "טרעוו,

 טינ עקרעמש טָאה --- !ּפָאט םענעכָארבעצ ַא ןופ לשמ ַא זיא'ס --
 ןסערפיוא טפרַאדעג דניקסיז טלָאװ ליּפשייב ןייד טיול --- ןעווענ םיכסמ
 יז רע ?לױװ תינשהו ,עטבילעג ןייז רָאנ ליוו רע ןוא ,לענָאלַאק רעזדנוא

 ...ןסעפיוא טינ

 -ענ עליו ַא ןבָאה ייז ןוא לּפענק ַא ףיוא ןָאטעג קירד ַא טָאה רע

 .גנאנניירַא םייב ןעמולב יד טכארטַאב טָאה ןַאמייר .טרַאװ

 ןעמענוצרעביא טימַאב טּפָא ךיז ןבָאה ןטכיש ענעמוקעגפיוא ---
 יד ,טנ'שריענ ןֿבָאה ייז סָאװ ,ןסַאלק יד ןופ םינחנמ ןוא ןרינַאמ יד
 ןעמוסוצנָא תוחוכ עלַא טימ טימַאב ךיז ןבָאה עיזַאושזרוב רעד ןופ ןעיורפ
 פיו דניקסיז .עיטַארקָאטסירַא רענעגָאלשעג רעד ןופ ןענָאלַאס יד ןיא
 ...רעבָא ,לענָאלָאק ןופ עטבילעג יד רָאנ לייוורעד

 | :ןיירַא זיא עקרעמש .טנפעעג ךיז טָאה ריט יד

 קידנטערטרעכירַא ,טגָאזעג רע טָאה -- !טינ ןעמ טריּפָאזַאליפ ָאד +-
 ' יי | ,לעווש םעד
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 ןצרעפ לטיּפַאק

 3 כ ַא 1 ר ע ד ןי א עו ײ ר א
/ 

 ןַאמגרעב .טכַאנ רעבלאה ַא ךָאנ רענייז ַא ייווצ םורָא ןעוועג זיא'ס

 ןייז םימ ןעסַאװצ ןוא "לייה , ןייז ןופ ןניטשעגפיורַא טשרָאקַא זיא

 זיא ּפָאק ןרעביא .רעפרַאװנליױק םייב ךַאו יד ןעמונעגרעביא גנילטפניפ

 רעד ןוא גָאט-רעמוז ןסייה םעד ךָאנ .למיה רעטנרעטשעגסיוא ןַא ןעגנַאהעג

 .טעלגעג ןֹוא טשירפענּפָא טפול עליק יד טָאה טייקטכייפ רעשידרערעטנוא

 -עגנָא רע טָאה טציא .ןרָאװעג ךַאװ זיא ןוא טמעטאעגפיוא ףיט טָאה רע

 טציּפשעגנָא ןוא דנַאל-סמענייק ןופ סַאּפ ןלָאמש ןפיוא טקוקעג טגנערטש

 8 .ךרָאש ןטסעדנימ םעד ןּפַאכוצפיוא ידכ ,ןרעיוא יד

 -==: :סעקלורטַאּפ ןייק טקישעג םינ טנייה ןבָאה עקירעזדנוא יד ---

 | .עקידנעײנקעװַא יד ןופ טנַאשזרעס רעד טגָאזעג טָאה

 טלרעמַאב טָאה -- באטש ןופ העידי ַא ףיוא יַאדוװַא טרַאװ ןעמ ---

 ןּפעֶלש ,הירגנֶא ןַא תעב ,טנעקעג טָאה סָאװ ,ךַאטס רעבערגנליוק רעד

 | .ןליוק ךעלטסעק ייווצ ןיילַא רענייא
 ןוא ןסָאש ייווצ טבליהעגּפָא ןבָאה רעדנעלגנע יד ןופ טינשַּפִא ןיא

 ךיז ןוא ןָאטעג ץינעג ַא טָאה וָאקנילַאמ .ןראוװעג ?יטש רעדיוו זיא'ס

 :ררע רעד ףיוא טצעזעגּפָארַא

 = -!עגיארקוא רעד ףיוא זדנוא ייב טכענ יד ןעז טפראדעג ט'ריא ---
 ךיז טָאה ןענַאמנרעב .למירד ןטכייל ַא ןיא ןָאטעג למדומ ַא רע טָאה

 -רעביאנגעק םעד רעטניה ןעמעטָא עמַאזכַאװ סָאד טרעה רע זַא ,טכַאדעג

 ןליטש עד רעביא טבעוװעג ךיז טָאה ןייש-הנבל ענרענליז ַא .לַאוו ןקיד

 יד טימ טשיורעג ןבָאה רעמייב עטעקַאנ-בלַאה יד .סעיניל יד ןשיווצ דלעפ

 ...?טסוק א ...?שטנעמ ַא .רעטעלב עטרעכעלעגכרוד ערעייז ןופ ךעפטשער

 ַא ףיוא .לָאט ןטנעָאנ ַא ןיא סעילַאװכ ןופ ?מרומ םעד טרעהעג טָאה ןעמ
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 תוכשח ןיא טליהעגנייא ךיז לדלעוו-ןוויִלֶא ןַא טָאה ,טַייװ רעד ןיא ,עופיש

 ןכעלנירג א טימ ןעקנואוועג ןבָאה רעפייב יד ןופ ןעניורק יד רָאנ ןוא

 -רַאפ-יולב ַא טיירדעג ךיז טָאה געוו ןקיגרַאב א ןופ ןגַאז-גיז ףיוא ,רעמיש
 .ןגָאװ ןקידנלייא ןַא ןופ טכיל טלקנוט

 יד ןסירעגכרוד ?קיצָאטַאמ א ןופ ןכרָאנש ַא טָאה גנולצולּפ

 ןופ ןעמּוקעגנָא זןיא רע .טכרָאהעגפיוא ןבָאה עלַא .טייקיאור עקימורַא
 ןרעביא טעוועריקרַאפ ךיז ,באטש ןופ עדייבעג יד ךיז טביוה סע ואוו ,לָאט

 יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,עיניל רעד וצ לעלַארַאּפ טזָאלעג ךיז ןוא עוּפיש

 | .רענַאקירעמַא

 !באטש ןופ טעפַאטש ַא --

 !ןרעה טזָאל .,,.ש-שדש ---

 ןאד ןוא ןרָאפעג רעטייוו זיא ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה לקיצָאטַאמ רעד

 ,טרעטנענרעד ְךיִז ןוא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה

 יד טלמאזראפ ןוא ןָאילַאטַאב ןופ רעדניברַאפ רעד ןעמוקעג זיא דלַאב

 -ןאנעצ העידי יד ךיז זיא רעטעּפש עלייוו ַא ,ןליײטּפָא יד ןופ ןטנַאשזרעס

 :?ןלייה , יד ןיא םלוע םעד טקעוועג ןוא עּפָאקָא רעצנַאנ רעד רעביא ןענ

 !געוו ןיא ןטיירג ךיז --= -

 ןבילברַאפ ןענייז ןכַאװ יד רָאנ .ןָאטעג ?למיוו א טָאה יישנארט יד

 ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עטעקַאנ-בלַאה ןעזעג טָאה ןעמ .רעטרע ערעייז ףיוא

 טנעװַאב זָאלשיורעג ךיז ןוא ןלייה יד ןופ ןכָארקעגכױרַא קיטכיזרָאפ
 | ,ןבָארג םעד רעביא

 זיא רעכלעוו ,ולָאקנילַאמ .טגָאזעגנָא טָאה -- !עיינ יד ןעמוק סע ---
 .עינלעטַאּפ רעד ןיא טצארקעג ךיז ןוא לעווש ןפיוא ןענַאמשעג

 | !הרבח עגנוי ---
 ןָאטעג ץפיז א טָאה -- ?רערעייז טנָארּפ רעטשרע רעד ,רשפא ---

 ץַאלּפ ןייז ןעמונראפ טָאה רעכלעוו ,ןוז ןגנוי ןייז טנַאמרעד ךיז ןוא ךַאטס

 | ,ךיירקנארפ ןופצ ןופ בורגנליוק ַא ןיא

 גָאט ןדעי ?טסרעה וד ,ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו ,ןטיה םיא טסלָאז ---

 זייז ןבעגעגרעביא ןַאמגרעב טָאה -- !ןרימשכרוד טּפָא ןוא ןקינייר
 םעד טיירדעגרעביא טָאה ,"רעמיצ , ןייז ןיא ּפָארַא זיא רע .רעפרַאװנליױק
 סנאמייר טימ ןָאט רע לָאז סָאװ -- .ןקַאּפנייא ןעמונעג ךיז ןוא קַאז-קור

 יד יינכָאדנופ ןעמ טרילרַאפ עקַאטַא רעדעי ייב ...?ךוברעטרעוו שילגנע
 - ..!סעכיבעב עטפַאשעגנייא רֶאְּפ

 ןעייר עגנַאל .עּפָאקַא יד ןזָאלראפ ןביֹוהעגנָא ןיוש טָאה םלוע רעד

 טריפעג ןבָאה סָאװ ,סנבָארג עקיטייז יד ןיא ןרָאװעג ןעגנולשראפ ןענייז
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 ,עוּפיש ןרעביא טזײרּפשעג טָאה ןאמנרעב ,עיניפ רעטשרעטניה רעד וצ

 -עגייברַאפ .זיא סָאװ ,יײסָאש םוצ טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ןעמ ןכלעוו טימ

 ןעזעג ןעמ טָאה ןעננַאהּפָארַא עֶלַא רעביא .בַאטש ןֹופ זיוה סָאד ןפָאל

 -גרַאב עלָאמש יד רעביא טכיילשעג קידנגייווש ךיז ןבָאה סָאװ ,סנטָאש

 .טקנוּפ ןבלעז םוצ ןגעטש
7 

 .טרעטסילפעג עמיטש ַא טָאה -- !טימ ןעייג רעינַאּפש יד ---

 !ךיוא ןָאילַאטַאב רענַאקירעמַא רעד ---

 דנוצ ַא ךיז טָאה ,םיור ןסַאלב םעד ןטינשעגכרוד טָאה ןרעטש ַא

 עטנַאקאבמוא ןיא : ןשַאלענסיוא ךיז ןוא קסַאלב ןלעה ַא טימ ןָאטעג

 ןעמ טָאה ןאר ,טקוקענכָאנ םיא ןוא ןסירַאפ ךיז ןבָאה ּפעק .תומוהת

 .קעז- קור ערעווש יד רעטנוא ןגיובעג ,טנַאּפשעג רעטייוו

 ןופ ןקעדוצ יד .יײסָאש ןפיוא ןענאטשעג זיא ןענָאימַאק ייר עגנַאל ַא

 ,ןקעלפ-ברַאפ ענירנ טימ טלָאמַאב ןעוועג .ענייז סננָאװ ענעסַאלשעג יד

 .דלַאװ .ַא ןופ שינעטכידעג א ַא יו ,סנטייוורעדנופ ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ

 ערעייז ןיא טקעטשעג ןבָאה ןנייווצ ע'תמא ןוא ןפָא ןעוועג ןענייז ערעדנַא

 ןבָאה ןטניה .סאטיוא-בַאטש עניילק ןענַאטשעג ןענייז ןבענַאד .ןקע ריפ

 רענַאקירעמַא יד .למיה םוצ רעליימ ענעפא טימ טקוקעגפיורַא ןענַאנַאק

 סלַא ןעמוקאב ןבָאה ייֵז סָאװ ,סנגָאװ עיינ ערעייז ןיא ןגיטשעגנייא ןענייז

 גנוי ַא טקרעמַאנ ןאמנרעב טָאה יײסָאש דנַאר םייב .םול- רבעמ ןופ הנתמ

 "םיִאֹבה עכעלטע .רעטסעוושדו ןקנארק ַא ןופ ךוטראפ ןסייוו ַא ןיא ?דיימ

 .טסירגַאב יז קידנעייגייברַאפ ןכָאה

 ?תור עטובח ,טימ טראפ ריא ---

 .ָאי ---

 .ןגָאװ םענעסָאלשעג ַא ןבָאה רימ .זדנוא טימ טמוק ---

 .ןגרָאמ טרָאפ סנַאלובמַא ןיימ ,קנאד ַא --

 ,רעקירעדינ ַא רענייא טגיילעגרַאפ טָאה --- ןשוקעצ ךיז ריִמָאַל ---

 : ,לעיניש ןגנַאֿל ןייז ןיא טיירב ןעזעגסיוא טָאה סָאװ

 .!ןָאילאטַאב ןצנַאג ַא טימ ןשוקעצ טינ ךָאד ךיז ןעקיכ ,שטנעמ ---

 ןָאימַאק ןופ ןעקנואוועגנוצ ריא רע טָאה --- !רימ טימ רָאנ ,ןיינ ---

 ,ּפָארַא

 עלייוו א זיא םינּפ ןלעקנוט ןוא רָאה עטלזיירקעג טימ ןַאמ רעכיוה ַא

 :רענייז ןיא טנַאה ריא ןטלַאהעג ןוא ריא ןבעל ןבילבעג ןייטש

 | | !תור ,ןעזרעדיוו םוצ ---

 !ןָאשזד ,טנוזעג ייז ---

= 
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 עטנַאקַאב א טנַאמרעד גנולצולּפ ןַאמגרעב ךיז טָאה -- ?תוד -- |
 ...ןועמש !ןעמָאנ םעד טרעהעג טָאה רע ואוו ,רע טסייוו טציא --- עמיטש
 ןפיולוצ טלָאװעג טָאה רע .סערדַא ריא טכוזעג טָאה רע ...עטעסַאבלַא ןיא
 ןוא ןגיטשעגפיוא ןיוש ןענייז * ןשטנעמ ענייז רעבָא .ןגָאז היא סע ןוא
 ,ןגָאװ א ףיוא טּפעלשעגטימ םיא

 ןקיטייז יא ףיוא ןרָאפעג ייז ןענייז תליחת .טרירעג ןבאה ןענָאימַאק יד
 ןסָאנעגניירַא ךיז ןוא ײסָאש ןטיירב ַא ףיוא סױרַא ייז ןענייז דלַאב .געוֶו
 ןרענַאיצילימ .טנָארפ םוצ טלייאעג טָאה סָאװ ,עגַאװַארַאק רעגנַאל ַא ןיא
 ;ןענָאימַאק ףיוא- עטסערּפעגנעמַאזוצ ,ןפָאלשעג קידנעייטש-בלַאה ןבָאה
 :רעדער ענעמוג ףיוא טגעװַאב ךעלטיירב ךיז ןבָאה ןזעיארטימ-ַאטיוא
 -עג ןוא ןטייק ערעייז ףיוא ײרעקסַארט ַא טימ טעזיוּפעג ןבָאה ןעקנַאט
 ,סמערוט ערעייז טימ סנטייוורעדנופ ןעקנואוו

 ןבָאה ייז .רָאיַאק ןופ ןעיורג ןטימ טּפאכעגפיוא ךיז טָאה ןַאמגרעב
 טנכייצעג ךיז ןבָאה ?ניה ןטייװ ַא ףיוא .לדלעוו ַא ןיא טגיילעג ךיז
 םילכ יד טכַארבעג ןעמ טָאה דלַאב .ףרָאד ַא ןופ ןרוטנַאק עטלּפענרַאפ
 - ַא יז ןוא ןישַאמ ,ןייז טכאדטַאב םָאה רע ,ןלײטּפָא-רעפרַאװגליוק יד רַאפ
 ;ריא םימ טפאשטנַאק קידנסילש יו ,ןָאטעג טעלג

 !ןטימניא ןביילב ןייטש טינ ןוא טוג ןעגנַאלרעד טפלָאז --
 רעכיא ןגיולפענ ןענייז ןטַאנַארג .ןענָאנַאק טמורבעג ןבָאה ןטניח ןופ

 ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה רעזייה עכעלטע .ףרָאד ןיא ןסירענפיוא ןֹוא ּפעק יד
 טרעהרעד |עמ טָאה ןאד .למיה םוצ ןָאטעג נָאלש א ןבָאה ךיֹור סעּפולס ןוא
 :ּםעק יד ןסיראפ ןבָאה ייז .ןענַאיװַא ןופ שיורעג ןטנַאקַאב םעד

 !ערעזדנוא ----

 , ..גנוטיירנוצ עטונ 6 ןבָאה לָאמסָאד ן'ריט --
 -ָאלק זיא ןענינַאב רעד .טרעטרַאפ ךיז ןבָאה ףרָאד ןיא {םיירפיוא יד

 טָארר-לכעטש ןופ ןעגנומיוצרַאפ יד ןעזעג טציא טָאה ןעמ ןוא ןרָאוועג רער
 + :פעפַאב רעד ןעמוקעג זיא ןאד ,ןסַאנ יד ןופ גגאגנירַא םייב

 !סיורָאפ --
 ןוא ןגיובעגנייא ןפַאלעג ןשטנעמ ןעגייז םורַא רעדלעפ יד רעביא

 -לבעטש ירד רעטניה ןופ .דרע רעד ףיוא ןפרָאװעג םירש רָאּפ עדעי ךיז
  חיר ַא טימ ןרָאװעג ?ופ זיא טפול יד .דעייפ טגנַאלרעד ןעמ טָאה טָארד
 טימ טבוזענ ןוא רעפרַאװנליױק ןייז טּפעלשעג טָאה ןַאמגרעב .רעװלוּפ ןופ
 ךַאטס טָאה ןבענַאד .ןלעטשוצפיוא םיא ואו ,לקגיו א ןגיוא יד
 :ךעלטסעק עלופ יד ןופ אשמ רעד רעטנוא טצכערקעג

 !ַארעלָאכ ..,טולב שיטניה --- |
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 ןצפופ לטיּפַאק

 / לַארָאמ רעקניײװ טיִג ןוא ןעגנוריסמטפ ךטס ַא טימ לטיּפַאס ַא

 טגָאזעגנָא ןושרג םטָאה -- !ַאװעונַאלױװ ןעמונעג ןבָאה ערעזדנוא ---

 .ןענַאמייר
 :טעב ט'נכש םוצ ןעקנוהעגוצ ןוא ןָאטנָא טקידנעעג ךיז טָאה ןַאמייר

 ?טרעהעג וטסָאה ואוו --- |

 ןבָאה ייז ןוא טנַארפ ןופ עטעדנואו וורַאפ טכארבעג טָאה ןעמ ---

 | | : .טלייצרעד

 ?עטשרע יד ןיירַא זיא עדַאנירב עכלעוו ---

 טָאה -- עלייוו א ךיז ץעז .ךיז טכאד ,ןָאילַאטַאב רעשיוװַאלס רעד ---

 | ,טעב ןפיוא ןזיוועגנָא רע
 טָאה --- !עוויסנעפָא רעֶד ןיא ןיירַא ןענייז הרבח רעזדנוא ---

 ַא טּפעלשעגסױרַא טָאה ןושרג .ךיז וצ בלַאה ןָאטעג ?מרומ ַא ןאמייר

 רעביא רעגניפ יד טימ טריפעג ןוא ןשיק ןרעטנוא ןופ עטרַאק עטקעלפרַאפ

 | | | :ךעלעטניּפ ןוא ךעלקיסַאּפ יד
 רירדַאמ ןייק ןייגניײרַא ןוא ןטסישַאפ יד ןדיינשּפָא ןלעוו ייז ?טסעז ---

 .גנורעגַאלַאב רעד טימ סיוא ןייז טעוו'ס .םורד ןופ

 ךיז טלָאװעג ןוא סנגיובנלע יד ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה רע

 םיִנּפ ןייז .שראמ םעד ןרעלקרעד ֹוצ רעסענ ידכ ,טעב ןפיוא ןצעזפיוא

 -קירוצ זיא רע ןוא עסַאמירג רעקידקיטייוו ַא ןיא טשטיינקרַאפ ךיז טָאה

 :ןלַאפעג

 קיטסַאה טָאה רע .ךיוב ןפיוא ןזיוועגנָא רע טָאה -- !טכעטש סע --

 ַא .ץיה ןופ טנקירטעגנסיוא ןוא סייוו ןעוועג ןענייז ןּפיל ענייז ,טמעטאעג

 ַא ןבעגעגוצ םיא ןוא םינּפ ןייז ףיוא ןגעלעג זיא טײקסַאלב עקידנטָאש
 - . ,קורדסיוא ןשירעדניק

 0 ?וטסיב טלַא יו ---
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 .ןצניינ ---
 ?ןביוהעגנָא סע ךיז טָאה ןעוו ?ןעננול יד ןוא --
 ןיא טעברַאעג רָאי עכעלטע ןיוש בָאה'כ ...גנאל ןיוש ,ָא --

 --- ...ביוטש ןיא ,ןטנַארגימע יד ןופ ןטאטשרַאוװ יד ,ךָאד טסייוו ..."עילעטַא;

 ךיז טלָאװ רע יוװ ,טפול יד ןעננולשעג ןוא טקאהרַאפ רדסכ ךיז רע טָאה

 ךָאנ סע טע'מ ...ןבָאה טינ רעמ רימ ןלעוו סעילעטַא עכלעזַא --- טקיטשעג

 ?תמא ,ןבעלרעד

 רעטסעווש-ןקנארק ַא .ןָאפעלעט ַא ןעגנולקעצ ךיז טָאה רָאדירָאק ןיא

 ןעק ןעמ זַא ,טגָאזעג ןַאד ןֹוא עלייו א טרעהעג טָאה ,ןפָאלענסױרַא זיא

 שינרעּפמַא רעצרוק ַא ךָאנ .שינָאפעלעט עטעדנואוורַאפ יד טימ ןדייר טינ

 יד ןשיװצ ןָאטעג גערפ ַא ?יטש ןוא רעמיצ ןיא ןיירַא קירוצ יז זיא

 | :ךעלטעב
 ?ןַאמייר ןעמָאנ ןטימ רבח ַא טגיל ָאד ---

 טָאה ,רָאדירָאק ןיא סױרַא זיא רע .טניוטשרעד !עוועג זיא ןַאמייר
 :עמיטש .סדניקסיז טנַאקרעד ןוא לביירט יד ןעמונעג

 .ןפורעג רענעי טָאה י-- !ּפָארַא םוק --

 ?וטסדער ןענַאוונופ ---

 ,קָאטש ןטייווצ ןפַא ...רעמיצ ןיימ ןופ ---

 . ?ןיינפיורַא טנעקעג ךָאד טסָאה ---
 פסיבַא ן'רימ ,םוק ...?ןענָאפעלעט ןריטסיזקע סָאװ וצ ןוא-- = |
 | ,ןסעומש

 טינ ךיז רע טָאה ןטכענ טניז .עדניוו רעד ייב טרַאװעג טָאה רע
 -וצניא םעד ןעוועגייב זיא ןַאמייר יַאמלח ,סורדרַאפ ןֹופ ןעיירּפַאב טנעקעג

 םעד טראווענּפָא קידלודעגמוא טָאה רע .?לָארטנַאק , רעד טימ טנעד

 ,םודא ױזַא ןוא ,תובישח ןוא טייקסיורג ןייז ןזייוואב וצ ידכ ,ןנרָאמירפ
 .קורדנייא ןטכעלש םעד ןטעלנרַאפ רעכיג סאו

 טָאה ,ריט א ןסָאלשענפיוא רע טָאה רָאדירָאק ַא ןופ קע ןַא ןיא

 ןופ לעווש ןפיוא ןבילבעג ןייטש זיא ןוא גנאגניירַא ןיילק ַא טנַאּפשענכרוד
 טָאה סָאװ ,טכיל ןטפמעדעג ןיא .טקוקענמורַא ךיז טָאה ןַאמייר .,רעמיצ ַא

 ַא ןעזרעד סנטשרע רע טָאה ,ןעגנאהרָאפ ,עקיד ךרוד טּפיזענכרוד ךיז

 טנַאװ ַא ײב שיט-ביירש ןוײסַאמ ַא ףיוא .לשיט טרוטילַאּפ ,טיור-לקנוט

 ,טעב םעד רעביא ןעננאהעג זיא רעטייווצ ַא ,ןָאפעלעט ַא ןענַאטשעג זיא
 פקניוװ ַא ןיא .עקעד רענעשולּפ ,רעיולב ַא טימ טקעדַאנ ןעוועג זיא סָאװ
 א טימ טמיוזַאב ,לעטָאפ רעפיט וַא טײרּפשעגסיױא ךעלטיידב ךיז טָאה
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 "עג ַא טמַארטשענּפָארַא טָאה ןטעּפַאט עטַאמ יד ןופ .לכיצ-ןציּפש ןסייוו

 ןעגנאהרָאפ ענעגיוצראפ-בלַאה ןוא העכיּפעט עקיד יד .טייקיאור עכעלטימ

 ַא טאהעג רע טָאה עלייוו א .סַאנ ןופ שיורעג םעד ןעגנולשעגננייא ןבָאה

 רעקימורַא רעד ןופ ןרָאװעג ןטינשעגּפָא גנולצולּפ טלָאװ רע יו ,ליפעג

 ,ןטייצ יד ןופ טרירַאבמוא ןבילברַאפ זיא סָאװ ,רעמיצ ןקיזָאד ןיא .טלעוו

 טנעקעג םיוק ךיז ןעמ טָאה ,לעטָאה-םוסקול ַא ןעוועג זיא ַאיּפמילא , ןעוו

 ןגיל ,סיפ יד רעטנוא ןוא ּפָאק ןרעביא ,סנרָאג עלַא ףיוא זַא ,ןלעטשרָאפ

 .ןדילַאװניא ןוא עטעדנואוורַאפ רעטרעדנוה

 ןייז סָאװ ,קורדנייא ןפיוא טייז א ןופ טרעױלעג טָאה דניקסיז

 רע טָאה --- !טקיצטנַא זיא רע -- .טסַאנ ןפיוא טכאמעג טָאה .גנוניואוו

 ןַאּפש ַא טָאה רע .קילב ןטכַארטרַאפ סמענעי ןעגנירדוצכרוד טימאב ךיז

 :טגָאמרַאֿפ רע סָאװ ,ץלַא טנכערע;סיוא ןוא רעמיצ ןרעביא ןָאטעג

 -ביירש ןופ ןדָאלּפוש יד טנפעעצ רע טָאה -- !קוק ַא רָאנ ביג ---

 -- טנעװ יד ףיוא ןטעּפַאט יד רָאנ עז !במעד רעיתמא זיא'ס --- שיט

 ןוא ..?כ'לעטַאה רעזירַאּפ ַא ןופ עדראסנַאמ ַא סעּפע טינ ריד ןיא'כ

 רע'תמא ןַא ןופ לעפ ַא ..לעפ עטכע ןַא --- דרע רעד ףיוא ךיּפעט רעד

 ָאד ןבָאה ןטַארקָאטסירַא עיתמא יד --- טעב סָאד רָאנ עז ...!היח רעדליוו

 !ןפָאלשעג

 רע טָאה ,טכילינַאט גונעג טמָארטשעגניירַא טָאה רעמיצ ןיא םנה

 סָאד .ןּפמָאל עלַא ןדנוצעגנָא ןוא ןעגנאהרָאפ יד ןגיױצרַאפ ןצנַאגניא

 ןפיוא רעבאלעדנַאק ןקידנעשטשילב ַא ןופ טמַָארטשענּפָארַא טָאה טכיל

 טּפאכעג טָאה רע .טעב ןרעביא ּפמָאל ַא ןופ ןוא שיט-ביירש ןופ ,טיפוס

 ןופ ןריט ענרעזעלג יד ןיא טלניּפשענ ךיז ,טייקינייפק רעדעי ןופ תולעּפתה

 -נוט ,ןקידנבענאד ַא ןיא ןענַאמייר טריפעגניירַא ןוא עפַאש רעטיירב ַא

 :טכיל סָאד טיירדענפיוא ךיילג טָאה רע ואוו ,רעמיצ ןלעק

 זַאנ ...ענַאװ עװָאלכַאק ,עסייוו ַא ,טסעז !רעמיצ-דָאב ןיימ זיא טָא ---

 - ןופ ,רעסַאװ םָארטש א ןפיול טזָאלעג ןוא ןַארק א טײרדענּפָא רע טָאה ---

 ןיא לעטָאה רעקיצנייא רעד זיא'ס --- ערַאּפ א ןגָאלשעג טָאה'ס ןכלעוו

 -צ עטריוורעזער יד ןיא ;רעסַאוװ-סייה ןַארַאפ ךָאנ זיא'ס ואוו ,דידדַאמ

 .ענַאװ עסייה ַא ךיא ךַאמ ירפרעדניא ןדעי .ךיז טייטשראפ ,ןרעמ

 רע .רעמיצ ןיא קיטשירפ םעד ןיירַא רענלעק דעד רימ טננערב ךָאנרעד

 -ץיּבש יד היוא ןָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה רע -- ץאט ַא ףױרַא טנַארט

 -ריווסנביל א טימ ןָאטעג גיונ ַא ךיז ןוא טנעה יד טקערטשעגסיוא ,רעגניפ

 טימ .ךלימ עסייה רימ טגנאלרעד ןוא -- רענלעק ַא ןופ ענימ רעקיד

 ,,,טעב םוצ ?מעז
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 טָאה דניקסיז .ןגיוושעג ןוא לעווש ןפיוא ןענַאטשעג ץלַא זיא ןַאמייר

 | : טכיל סָאד ןשָאלעגסיוא ןוא ןַארק םעד טיירדרַאפ
 יז ,עיזאושזרוב יד ,הֶא ...!עטיב ?ענַאװ ַא ןכַאמ רשפא טסליוו ---

 יי | | ! טפמעק יז סָאװרַאפ טוג ןיוש טסייוו

 -ףָאפ יד טרַאשענּפָא טָאה ןַאמייר .רעמיצ ןיא קירוצ ןיירַא ןענייז ייז
 ןייז טימ טכערעג ןעוועג עקשֶאי ןיא .סַאנ ןיא טקוקענסױרַא ןוא ןעגנַאה

 ןרעוו ענעמוקעגפיוא יד זַא ,ךיז טכַאד ?"םיתב-ילעב עיינ , יד רַאפ קערש

 ייז ןלעוֶו .סוסקול ןופ םעט םעד רָאנ ןכוזרַאפ ייז ןעוו ,תויח יוװ קיריג
 ןעמוקַאב טָאה יד סָאוװ ,עיזַאושזרוב רעד ןופ סעיגעליווירּפ יד ןענ'שרי
 רע .ןטכַארט גנאל טזָאלעג טינ םיא טָאה דניקסיז ...?ןלַאדָאעּפ יד ןֹופ
 טייצ עצנַאג יד םיא ןענייז סָאװ ,רעטרעוו יד טדערענסױרַא טציא טָאה
 יה :גנוצ רעד ףיוא ןגעלעג

 ןבָאה ייז יו ,ןעזעג רעבָא טסָאה !ןריטסערַא ייז ןליו ךימ ןוא --
 !? ןטנעמוקָאד עניימ ןעזענ ןבָאה ייז רָאנ יו ,ןגָארטעגּפָא ךיז

 ןעגנורּפשענוצ זיא רע .ןעגנולקעצ ךיז טָאה שיט ןפיוא ןָאפעלעט רעד
 ! ; ?ביירט יד טּפַאכעגנָא טָאה ןוא

 ,טמוק רעבָא ...גָאטימ םוצ טנייחה !טוג רעייז .ךיא ,ָאי ...!?ָאללַאה ---
 ...רענלעק םעד טגָאזעגנָא בָאה'כ ,קיטרַאפ זיא ץלַא ,ָאי ,ךעלטקניּפ ,עטיב

 | ! דלַאב ףיוא

 ןטצינשעג ַא ןופ סָאריּפַאּפ ַא ןגױצעגסױרַא רע טָאה רעטלארטשעצ ַא
 טימ ןניוצרַאפ ןוא ןדנוצעגנָא ,שיט ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לטכַאש
 : ךיור םעד גונעת סיורנ

 סע -- יורפ ַא ריד גָאז ךיא !טרינַאפעלעט יז טָאה ףוס לכ ףפופ --
  ןופ ךעלדיימ יד םירָאוװ .לדיימ ךעלטנרַא ןַא עקַאט ןוא !ןצרַאה םייב טּפַאכ

 ןצנַאג ןראפ ךָאד ןענייז ןָאיסנעּפ סאילוכ ןופ וְליִפַא ןוא ?םויראווקַא
 ...| קלָאפ

 ? גנַאל ןופ ןיוש יז טסנָאק ---

 ןַא ןופ יו ...?תמא ,ןעמָאנ רענייש ַא ?ן'אלעשטרַאמ ?ןעמעוו --

 דעבָא ,ןיוש יז ךיא ןָאק ןכָאװ עכעלטע ..ןירענעילַאטיא ןַא ןיא זיא יז !ערעּפָא
 !ןבָאה יז ךיא לעװ טנייה רעבָא .ןעמוק טלָאװעג טינ ןפוא םושב טָאה יז

 לָאז רע ,רענלעק םעד ןבענ ןוא ?אנַאלַאמ , לשעלפ ץנַאנ ַא ןפיוק לעוו'כ

 .טרעוו סעּפע ךיוא ןיב ןיילַא ךיא ,ונ .שיט םוצ גָאטימ םייב ןעננַאלרעד סע
 ַא ןיא טעברַא יז .םירבא עלַא טימ יז טרעטיצ ,ריא וצ דער ךיא ןעוו
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 -סיירט ,ריא וצ טגעָאנ ֹוצ ךיז גיוביכ ןעוו זיא ,םוירעטסינימ ןופ ָארויב

 םושב יז טָאה רימ וצ ןעמוק רעבָא .ןביירש םייב טנעה יד ךיז ריא ןעֿכ

 א ,גירק-רעגריב ביֹוהֹנֶא ןיא ןלאפעג זיא ןַאמ ריא .טלָאװעג טינ ןפוא

 -רַאנַא עטנערברַאפ .ַא םויה דע זיא יז ,ןעוועג טסיכרַאנַא רעטנַאקַאב

 לע טנייה רעבָא ,ליוו יז סָאװ ןייז יז לָאז ?הגאד ַא ךיא בָאה .עקטסיכ

 | 7 ! ןבענּפָא ךיז ןוא ןענייוו טעװ יז .ןבָאה יז ךיא

 ןוא ןיירַא זיא רעפָאש רעגנוי רעד .טּפאלקעגנָא טָאה ןעמ

 םיא טָאה דניקסיז .ריט רעד ייב טיירג טייטש ןגָאװ רעד זַא ,ןדלָאמענ

 -ַאב ךיז ןוא רידנומ ןייז ןָאטעגנָא טָאה רע .ןטנוא ןטרַאוװוצ ןסייהעג

 : עפַאש רעד ןופ ןריט יד ןיא טכַארט
 ,עקַאט ךיא ןיב סָאד :טינ ךיז ךיא ןָאקרעד ,לגיּפש ןיא קוק'כ זַא ---

 -לַאס ,טמַא ןַא ןיא ץינרע ייג ךיא ןעוו ?גוצנא ןקסריציפא ןקיזָאד ןיא

 -ייברַאפ ןאּפש -ךיא ןוא ריט רעד ייב ?עידראווג , עטנפָאװַאב יד ריפ טריט

 .עניימ ןופ ריציּפֶא ןַא ןעוועג טכָאוװ'כ יװ טקנוּפ ,ענימ רעטסנרע ןַא טימ

 .ןִא ֹוניתֹובַא תובא

 טנעװ-לניּפש יד ןיא .ריט רעד ייב ,ןטנוא טנגעזעג ךיז ןבָאה ייז

 ןשזַאדנַאב יד ייס ןוא ךעלדנעב יד ייפ טכַאפיטנזױטש'רַאפ ךיז ןבָאה םורַָא

 דגיקסיז .ךעלנייוועג יו ,ןסעזענ טרָאד ןענייז סָאװ ,עטעדנואוורַאפ יד ןופ

 ןבילבעג ןייטש עלייוו ַא ךָאנ זיא ןַאמייר ןוא ןגָאװ ןיא ןגיטשעגנייא זיא

 האנש ןייק טליפעג טינ טָאה רע .טקוקעגכַאנ םיא ןוא ?קירב ןכיוה ןפיוא

 ,ַאנָאלעצרַאב ןיא טלָאמעד יװ ,ןרָאװעג טשרעהַאב רע זיא רעכינ ;םיא וצ

 טימ שימָאק ןעמוקעגרָאפ וליפַא םיא זיא רע .טייקירעגיינ רעפרַאש ַא ןופ

 ןוא "היח רעדליוו רע'תמא ןַא ןופ ?עפ א, ןופ תולעּפתה רענרעבלעק ןייז

 םָאװטע טָאה ךָאד ןוא .רעטַאװ ןסייה טימ רעמיצ-דָאב ןוװָאלכַאק ןופ

 עג טָאה טלעק עשי'נלזג א :ןעמעלַא םעד רעטניח טקעטשעג סעטסנרע

 ןליפַא ןוא ןדילַאװניא יד ןעגנַאגעגניײברַאפ זיא רע תעב ,םיא ןופ ןגָאלש

 ,ךיז טכַאד ...?לַאפוצ ַא רע זיא .ןקוקוצנֶא ייז ,ּפָאק םעד טיירדענמוא טינ

 ַא טימ ?ןרָאװעג ןבירשאב זיא ןוא .טריסַאּפ לָאמַא ןיוש טָאה סָאד זַא

 רָאנ יװ ןוא  :ּפָאק ןיא טרעמַאהעג רעטרעוו יד ןבָאה טייקיונעג רענדָאמ

 זיאס ןֹוא ןרעדַאק עלַאדָאעפ יד ןופ םיוצ רעד ןרָאװעג טפַאשענּפָא זיא'ס

 רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,נייטשפיוא ןֹופ טייקכעלגעמ 8 ןרָאװעג ןבענענ

 ,םוטכייר ןוא טכאמ ראפ ףמַאק רעקידתונמחרבמוא רעד ,געיעג רעסיורג
 יד טרעטשעצ טָאה עיזאושזרוב יד ;ןקיטש ןוא ןגרעוו רעקיטייזנגעק רעד

 ,טעטילַאטנעמיטנעס עכעלרעגריבניילק יד ,עיגילער יד ,ןעמיוצ עשילַארָאמ
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 עטלַאק ,תועיבצ ,ײרערַאנּפָא ;ּפיצנירּפ ןדעװטעי ,תונמחר ןופ ןליפעג יד

 ט'רשכ'עג זיא ץלַא -- סעילימאפ ןענָאילימ ןופ גנוריניאור ,גנונעכערסיוא

 םענעדלָאנ םעד ןעניד ןופ ,ןרעוו ךייר ןופ ליצ ןקילייה ןכרוד ןרָאװעג

 יא בלַאק

 ...!ןרידיווקיל ייז טעוװ ןעמ זַא --- ?טגָאזעג ןועמש טלָאװ סָאװ ---

 ?טנעה ערעייז ןיא טכַאמ יד ןעמוקַאב וצ ןעגנילעג טעװ ייז ביוא ןוא
 -םוש יד ןשיוװצ רָאנ רעדָא קנַאב-סננוקידלושַאב רעד ףיוא ןציז ייז ןלעוו

 עלוק א ףיוא טרַאּפשעננָא ...!טייחהיירפ יד :טגָאזעג טלָאוװ עקשֶאי ...?םיט

 ,ןָאטעג ייוו טינ רעמ טָאה סופ רעד .ךעלּפערט יד טרעדינעגּפָארַא רע טָאה/

 רע טָאה קידנעקניה .גנאג ןיא טרעטשעג טָאה שזַאדנַאב רעקיד רעד רָאנ

 ?סענ קיטייז ַא ןופ ,רַאיליטסַאק ראולוב ןרעביא טנעװַאב םאזננַאל ךיז

 רעד ןיא טשטילנענ םַאזננַאל ךיז ןוא ָאטיוא רעניילק ַא ןענישרעד זיא

 -ךיוה ַא ןופ עבורט ַא ןביוהעגנ ךיז טָאה ךאד ןייז ףיוא .גנוטכיר רעבלעז

 ןעגנוזעג ןבָאה ייז .ךעלדיימ עננוי עּפורג ַא טימ טלגנירעגמורא ,רעדער
 | ; רָאכ ןיא ןעירשענ ןטייווצ ןוא ,דיל ןייא ןשיווצ ןוא

 ! טנָארפ ןפיוא רענעמ עלַא ---

 ! קירבַאפ ןיא ןעיורפ  עלַא --

 ןפיוא טקוקעג טָאה רע .ףָאלש ןופ יו טכַאװעגפיוא טָאה ןַאמייר

 םעד ןעגנַאנענכַאנ ןענייז סָאו ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,ןרענָאיצילימ ןומח

 קלָאפ ַא :ןעקנַאדעג ענעגייא ענייז רַאפ טמעשרַאפ עלייוו ַא ךיז ןוא ,ןגָאװ
 סאג יד ...!ןריפָאזָאליפ טימ ךיז םענרַאפ ךיא ןוא ףמַאק םוצ ףיוא טייטש

 ןטורקער ענָאלַאק עגנַאל א .תונויער ענייז ןופ ןסירעגסיױרַא םיא טָאה
 מָאה ץיּפש רעד ןיא .רעדיילק עליוויצ ןיא ןָאטעגנָא ,טרישרַאמייברַאפ טָאה
 פעד ַאטרעוּפ  ףיוא .ןאכַארַאב ַא ףיֹוא טּפאלקעג ןיינ רָאי ַא ןופ לגניי א

 טימ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ןעיורפ .סעבמָאב עכעלטע ןלַאפענ ןענייז ?לָאכ

 ייֵר ַא ןיא ןענַאטשעג ןענייז ערעדנַא .ןעמַארק יד ןופ ךעלנירק עקידייל

 .נָאט א טיורב םַארג טרעדנוה ןעמוקַאב ןכָאה ייז ואוו ,ןעיירעקעב רַאֿפ

 ןוא ןעיײװמַארט יד םורא ,ןגילפ יד יו ,טעּפעשטעגנָא ךיז ןבָאה רעדניק

 פעד ַאטרעוּפ , םענעסָאשַאב םוצ זיב ?ענערַא רעד ןופ ןרָאפעג ןענייז
 .?לָאפ

 טליפרעד רע טָאה לָאמַאטימ .העש עכעלטע טעקנַאלבעגמורַא טָאה רע

 פָאטיּפש ןיא ןיינרעד רע טעוװ ,ףלעווצ דלַאב זיאי'ס .רעגנוה ןקרַאטש ַא

 :טנַאקָאבמוא ןעוועג םיא זיא טנגעג יד ?גָאטימ זיב
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 "רַאפ רע טָאה -- ?"ַאיּפמילֶא  לעטָאה םוצ זיא טייוו יו ,רבח --

 םיורב ַא טימ ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא סָאװ ,רעטעברַא ןרעטלע ןַא ןטלַאה

 - .םירָא ןרעטנוא

 . סופ ןייז טכַאהטַאב טָאה רענעי |

 .ןייגרעד וטסעוו טייצ העש ַא ןיא ---

 ? ןסע ןפיוק םוצ סעּפע ָאד ןעמ טנירק ואוו =

 ? קירעגנוה טסיב .טינ ץיגרע ןיא --- -

 ,, אי --

  ?רעסייוו ַא יצ דעטיור ַא טסיב --

 .רעטיור ַא =

 !טיורב ןיימ םענ ָאט ---

 ? ןסע וטסעוו סָאװ !ןיינ ---

 טיורב סָאד טּפוטשעג םיא רענעי טָאה -- !ריד ןעמ טנַאז ,םענ --

 .םיזוב ןיא

 סָאד טלייטעג ףוס םוצ ןוא טרעּפמַאעג ךיז ייז ןבָאה עלייוו עגנַאֿפ א

 אנגעק .קנַאב ַא ףיוא קידנציז ,טייקענ טָאה ןַאמייר .ןעייווצ ןיא טיורב

 -ָאיװַא סָאװ ,עוטַאטס ַא קעז-דמַאז טימ טרעיומרַאפ רעטעכרַא ןבָאה רעב

 ןפיוא ןעמולב יד ןסָאנַאב טָאה יורפ ערעטלע ןַא .טקידעשַאב ןבָאה ןענ

 : ןָאימַאק ַא ןבילבעג ןייטש זיא רַאוטָארט ןבעל .ץַאלּפ ןטימ

 ןוא ןביוא ןופ ןָאטעג יירשעג ַא עקרעמש טָאה -- !ףיױרַא םוק ---

 -עגרעטנוא םיא ןוא סיױרַא זיא רעפָאש רעד .טנַאה יד טגנַאלרעד םיא

 : | .טּפוטש

 -ענ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןַאמייר טגערפענ טָאה ?וטסרָאפ ןיהואוו ---

 | | א | .געוו ןיא טזָאל

 למוג טספרַאד .ץנעדנעטניא רעד וצ ןַאד ןוא ַאיוו-ןַארג רעד וצ ---

 !ןקירעבעל ַא ךָאנ ךימ טסעז.וד סָאװ ,ןשטנעב

 ? זיא סָאװ ---

 ןֹוא "רעקוק ; ןפיוא ןעמונעג זדנוא טָאה עירעטַאב עשיטסישַאפ ַא --

 ,ןטניה ןופ ןוא טנרָאפ ןופ ןסירעגפיוא ןטַאנַארנ יד ןבָאה געוו קיטש ַא

 ... ןטימניא ןרָאפעג זיא ןנָאוװ רעזדנוא .ןוא

 ?עטענורב ייב ןטכַאלש יד ןיא ךיז טקילײטַאב עדַאנירב רעוא --

 רעבָא ...!ןעזעגנָא טינ ָאד ךימ טסלָאװ ?ןעניז ןופ ּפָארַא טסיב ---

 .ױזַא ךיז ךיא לייא רַאפרעד .לעפַאב ַא פיוא טונימ עדַאיל ַא ךיז טכיר ןעמ

 ךיז טָאה -- ?ןדניקסיז וצ ךייא ייב סעּפע ןעמ טגָאז סָאװ ןוא --

 .ךוזַאב ןקידנגרָאמירפ םעד טנַאמרעד ןאמייר
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 "סערַא רע טרעוו נָאטימרָאפ טנייה ךָאנ .טעמ'תחעג זיא ?רוג ןייז ---
 ! טריט

 ..גָאטימ ףיוא טסַאנ ַא טָאה רע ,ןייג ---

 ! טסעג טרעדנוה ןבָאה וליפַא רע לָאז --

 .. ןטכעג יװ ױזַא ?ןריּפַאּפ ענייז ןזיװַאב טעװ .רע זַא ןוא --
 ןקָארשרעד ךיז ייז ןבָאה ,ןדלָאי ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה רע רשאב --

 ןייק רע טעװ לענָאלָאק רעזדנוא ייב רעבָא ."ס'רצי רשא, ענייז רַאפ
 טימ טָאה רע זַא ,רעכוק ַא ט?לַײצרעד רימ טָאה טנייה .ןיינרעד טינ דובכ
 ןיא לענַאלָאק ןרַאפ ןענישרעד זיא דניקסיז יװ ,ןעזעג ןגיוא ענעגייא יד
 ,ַאוביד ?הּפצוח יד רָאפ סעּפע ךיז טסלעטש וד .טנַאנעטיײיל ַא ןופ ?טיח

 ןעמ טליּפש םיא ייב ןוא ,ןַאמ-רעטילימ רעטלַא- ןַא זיא ,ןסיוו וטספרַאד
 ןיא טנַאשזרעס ַא :ריד ייב סעּפע טייקיניילק ַא ;ןכַאז עכלעזַא ןיא טינ ךיז
 ,.דמש ...יוװ רענרע ךָאד זיא'ס ?טנַאנעטייל ַא ןופ לטיה א

 ? ןקידנע ךיז טעו סע יוװ ,קירעגיינ ןיב ךיא --

 -נָא טָאה לענָאלַאק רעד !קירעגיינ ןייז וצ סָאװ םינרָאג טסָאה ---
 ןעננערב ןזומ ייז ,ןסיוװ טיגנרָאג ןופ ?יוװ רע זַא ,?ֿפַארטנָאק , רעד טנָאזענ
 ,ןושל ןשירעטילימ ןיא טגאז ןעמ יװ ,ןקידעבעל ַא רעדָא ןטיוט ַא ,ןדניקסיז
 םָאה ױזַא .טרעוו טינ קַאבַאט קעמש ןייק ןענייז ןריּפַאּפ ענייז עלא זַא ןוא
 ק ַא רָאנ בינ ...בַאטש ןיא ןיירַא טקעמש סָאװ ,שטנעמ ַא טלייצרעד רימ
 ?טויראוװקא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןזיוועגנָא רע טָאה -- !ןטרָאד טָא
 | - ,ןרָאפענייברַאפ ןענייז ייז סָאװ

 ?ןענָאיװַא ?וטסעז סָאװ ---

 ,טישכת רעזדנוא ,,ןייג ---

 ,םוירעטסינימ ןיא יאדווא טייג רע ---

 ,טסעז ."אידנ-דח , ןיא ןייג דלַאב טעװ רע זא ,ךיז טכַאד רימ ןוא ---
 רע טָאה --- !טלַאה .ךָאנ םיא טייג ?לָארטנַאק , יד .לייוו ,סיפ טכַאמ רע
 רעד ןעוו ,טנַאה יד ןענַאמייר טגנַאלרעד ןוא רעּפָאש םוצ ןעירשעגניירַא
 ,ןײגּפָארַא רימָאל --- טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןגָאוװו

 .ייו רימ טוט סופ רעד --
 -ניא השעמ יד ,ןלייצרעד ץלַא ןיוש ריד לעוו'כ .ָאד ביילב ,טונ ---

 ןיא ןבירשַאב סע ךיא טלָאװ ,רעביירש א ןיב ךיא ןעוו ,ךימ טריסערעט
 -ארּפ ןבעל ץַאלּפ ַא ןעמונרַאפ טלָאװ רע ןוא ?סעטָאילביב-ןשַארג, רעד
 -נָארק יד טימ ארטסוטַארַאז רעקילייה רעד ,לידבח? ,ןוא ןָאּפַאנ רָאטַאקָאװ
 דלאב .ןגָאװ ןֹופ קידנגײטשּפָארַא ,טדערעג רע טָאה --- ןסָארטַאמ רעטַאטש

176 



 יסיז ןטלַאהרַאפ טָאה "לָארטנַאק , יד ואוו ,גָאר ןפיֹוא ןענַאטשעג רע זיא

 .עיסוקסיד יד טרעהענוצ טָאה ןוא ,ןדניק

 -עלַא ייז טעוו רע זא ,טָארדעג ןוא טכַאקעג תליחת ךיז טָאה דניקסיז

 ךיוא אפונ ַאוביד לענַאלַאק םעד טעװ רע זא ןוא ,ןריטסערַא ןזָאל ןעמ

 -ַאּפש רעד ןוא ןבעגעגכַאנ טינ טָאה ריציפא-רעטנוא רעד רעבָא .ןענרעלנָא

 -ביילג ענדָאמ ןוא ,טַײז רעד ייב ןענַאטשעג קיאור זיא טנַאשזרעס רעשינ

 זיא ןַאד .שַאט-רעװלָאװער םעד ףיוא טנַאה עטכער ןייז ןטלַאהעג קיטלינ

 ??לָארטנַאק , רעד ןופ לכש םוצ ןדער ןעמונענ ןוא ןרָאװעג רעכייוו רע

 טנעז ריא ,שטנעמ רענעמונרַאפ ַא ןיב ךיא זא ,ךָאד טסייוו ריא ---

 -םיוא .עקיטכיוו ַארַא'ס טסייוו ריא ןוא ?לָארטנָאק , רעד ןופ ןייֵלַא ךָאד

 ...םענייא ןרעזדנוא ףיוא ןטרַאוװ סע ןבַאג

 טָאה ריציפָא-רעטנ וא רעד .ןפלָאהעג טינ ןבָאה ןטנעמונרַא יד רעבָא

 |  :עזַארפ ןייא טרזחענרעביא

 !טריטפערַא טסיב וד ,םוק --

 ןַאד טָאה -- ןריטסערַא וצ ךימ טכער ?ייק טינ ללכב טָאה ריא ---

 ןוא עדַאנירב רעד וצ רָאנ טרעהענ ריא -- דלודעג יד ןריולרַאפ דניקסיז

 !ייֵצילַאּפ ענענייא ריא טָאה דירדַאמ

 רעד רעטנוא טסלַאפ ןוא עדַאנירב רעד וצ טסרעהעג !ד רעבָא --
 | : - !לָארטנַאס ,

 טָאה -- ."םינינע עלעיצעּפס , ןֹופ גנולייטּפָא רעד וצ רעהעג ךיא ---

 | וי | .עיצַאמיטינעל ןייז ןגיוצעגסיורא רע

 רעבָא .ײצילַאּפ-עדַאגירב רעד רעטנוא וטסלַאפ ריטרעזעד םלַא --

 !טסטנעָאנ ןיא ןײגניײרַא רימָאל .טלַאװענג טימ ןעגניווצ טינ ךיד ןליוו רימ

 | .טַאירַאסימָאק

 טימ ןָאטעג ךַאמ א ןַאד ןוא טכַארטרַאפ עלייוו ַא ךיז טָאה דניקסיז

 | :טנַאה רעד

 לעוו'כ .סַאנ ןטימניא לַאדנַאקס ןייק ןכַאמ טינ טניול'ס ,טמוק ---

 יראפ טנייז ריא :טקנעדעג רעבָא ...!אוביד טימ ן'הנעטסיוא ןיוש ךיז

 -רַא רעקיטכיוו ַא ןטימניא טרעטשעג רימ טָאה ריא סָאװ ,ךעלטרָאװטנַא
 .ןעניושראּפ עקיטכעדרַאפ .רֶאּפ א גיוא ןפיוא טאהעג עדארנ בָאה'כ .טעב

 -רעטנוא ןופ םיײלנַאב ,ןייג טזָאלעג ךיז רע טָאה רעטרינגיזער ַא

 טנאה יד ןעמונענקעװוַא טינ ץְלַא טָאה סָאװ ,טנַאשזרעס ןופ ןוא ריִציפא

 עשירעטילימ ןופ עסַאמ רעד ןיא ןדנואוושראפ ןענייז ייז .שַאט ןקיטייז .ןופ

 .ןפיוא ןגיטשעגפיױרַא זיא עקרעמש .סָאנ יד טליפעגנָא טָאה סָאוװ ,ןרידנומ/

 1 ,סנטייווהעדנופ טקוקעגכָאנ ייז ןוא ןָאימַאק
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 .טייז א ןיא ןָאטעג ךרוטש א ןַאמייר םיא טָאה -- .?ונ =

 -רעביא ךימ טסָאה -- ןעננורּפשענפיוא עקרעמש זיא -- .,,!ופט ---

 ןיוש ךיז רע טעװו טנעה סַאוביד ןֹופ !רעקיטרַאפ ַא ןיוש זיא רע .ןקָארשעג

 ןיא ןיינטימ רע טעוו ,עטענורב ןייק ןרָאפ רימ ביוא -.ןעײרדסױרַא טינ
 -ןנבר א םיא ךָאנ ןגָאז ןיוש טסנעק וד ןוא עינַאּפמַאק-ןילּפיצסיד רעד
 ... שירס

 .ּפָאק םעד טקעטשעגסױרַא רעפָאש רעד טָאה -- ?ןיהואוו --

 -טסעדנופ דָאש ַא ...!ץנעדנעטניא רעד וצ --- טעּפש ןיוש זיא'ס --
 1 ןעוועג גנוי רעקיפיפ ַא --- ןעמוקַאב תונמחר גנולצולּפ רע טאה --- ןגעוו

 יי א יא א
 ַא .ץנעדנעטניא רעד ןיא טמַאזרַאפ ןַאמייר ךיז טָאה העש רַאַּפ ַא

 ןוא לָאטיּפש ןיא ןעמוקעג קירוצ טכַאנרַאפ טשדע רע זיא רעדימ-טיוט

 -רַאפ םיא טָאה ןושרג רעבָא .טעב ןיא ןפרַאװניײרא ךיילנ ךיז טלָאװעג
 | : געוו ןפיוא ןטלַאה

 : - ?עוויסנעפָא רעד ייב ןעמ טרעה סָאװ --
 -ראפ ןעמוקַאב ןטסישַאפ יד זַא ,ןביירש ןעננוטייצ-טנווַא יד ---

 | ...ןעגנוקרַאטש
 םעד טריטָאבַאס ןטלָאװ טייז רענעי ןופ רעטעברַא יד ןעוו ,הא --

 יי | ...! טרָאּפסנַארט
 ןוא .טסיירטעג םיא ןַאמייר טָאה -- ןריטָאבַאפ ייז ןלעוו רשפא ---

 ..ןענועמש ןגעוו םיזמר סעקרעמש טנָאמרעד ךיז רע טָאה גנולצולּפ

 : ןשיס ןפיוא טנעלעגנָא ךיז טָאה ןושדג |
 -עג ןוא ןַאמ ַא ןעוועג זיא ָאד ;ןגָאז ריד ןסענרַאפ רָאג בָאה'2 --

 ,ריד רַאפ ווירב ַא טכַארב

 ? ןענַאמנרעב ןופ דשפא ?רע זיא ואוו ---

 | - .טעב ןפיוא ריד ייב --|
 -נוא בלַאה ןגעלעג זיא סָאװ ,טרעוװנָאק םעד ןעמונעג טָאה ןַאמייר

 רע טָאה עלעטעצ ןיילק ַא ףיוא .ןסירעגפיוא קילייא םיא ןוא ןשיק ןרעט
 | : | : טנעיילעגרעביא

 ןעקנירט סעפע ןרימ .רעמיצ ןיא רימ וצ ּפָארַא םוס,
 .ןסעומש ווא

 "דביקסיד
 טָאה --- !ןבעג טינ הצע ןייק םיא טימ ךיז טעוװ ןיילַא לויט רעד --

 ,טעב ןפיוא טצעזענּפָארַא ךיז ןַאמייר
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 ןצכעז לטיּפַאק

 ג ג 3 ר ַא װ ר ע ד

 ןפיוא ןסעזעג זיא תור .גָאטרַאפ ןרָאּפעגסױרַא זיא סנַאלובמַא רעד

 טימ "יִאב , רעגנוי ,רענעגיוצעגסיוא ןַא ,רעּפָאש רעד .סעזעג ןטשרעדָאפ |

 -אבמוא סָאװטע טליפעג ךיז טָאה ,םינּפ ןטלקנערּפשַאב ןוא רָאה עדנַאלב

 דַעְנ ןבָאה ייז ןעוו .טרעכיורעג רדסכ טָאה ןֹוא טייקטנעָאנ ריא ןופ םעווק

 : ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה טרָא ןופ טריר

 ?עטרבח ,טלַאק ---
 ! ןיינ =

 טרָאו ןייק טדערעגסױרַא טינ טייצ קיטש א רע טָאה ךָאנרעד ןוא

 .טנגעג רעקיגרַאב א ןופ ןגעוו עקיטייז רעביא ןדָאפענ ןענייז ייז .ליומ ןופ

 ןעזעג רָאנ טָאה ןעמ ןוא םורַא ןרעביא ןעננַאהעג זיא לּפענ רעטכידעג ַא

 ַא ןופ יו טצרַאטשעגסױרַא ןנָאה סָאװ ,רעמייב ןופ ןציּפש ןוא ןעלניה

 טָאה טלעוו יד :ביוש דעטכיױהַאב רעד ךרוד טקוקעגסיױדַא טָאה תור ,דיור

 ,םַאזקרעמפיוא טָאה יז .לרוג רעד יו ,ןנרָאמ רעד יו טליהרַאפ ןעזעגסיוא

 ,לָאט ןופ ןדנַאר יד ףיוא ןעלקניוו עטקעלּפטנַא טכוזענ ,גנוטרַאוװרעד טימ

 | ? ןייז טרָאד רע טעװ :טרעמַאהעג ריא טָאה ּפָאק ןיא

 -ויטש ןופ דנאר ןפיוא ,ןנַאז-ניז רעביא טשטילגעג ךיז טָאה ןגָאװ רעד

 טקוקעג םַאזקרעמפיוא טָאה רעפָאש רעד .ןטנורגּפָא ןוא ןעגנַאהּפָארַא על
 טשרע .לרענייז-טנַאה ןפיוא קילב א ןפרָאװעג לָאמנייא רָאנ ןוא ךיז רַאפ

 יד ןופ ןעיינש יד ןוא שינעכיוה ַא ףיוא ןגיטשעגפיורַא ןענייז ייז ןעוו

  גָאז ַא רע טָאה ,ןניוא יד רַאפ ןָאטעג קסַאלב ַא ןבָאה ןציּפש-ַאמַארַאדַאװנ

 .- : ןָאטעג

 'יזַא .דנַאל עצנַאג סָאר ןדנוא ייב זיא רעטניוו ---

 ?ריא טנייז ןענַאװנופ ---
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 דַאנַאק ןוֿפ ---

 | ? לאערטנָאמ ---

 ייב .םרַאפ ַא ןופ -- ןָאטעג ?כיימש ַא טכייל רע טָאה -- ןייג --

 | ?יינש ַא רעטניוו ךיוא טלַאפ ךייא

 ןפיוא םישדח ריפ ךיז טשטילג ןעמ ןוא ןייא ןרירפ ןכייט יד .ָאי --
 | | ,ןייא

 -- ?טרעכיור ריא -- טלארטשענפיוא רע טָאה -- !ראברעדנואוו --
 | |  .טנָאמרעד גנולצולּפ ךיז דע טָאה

 וצ טינ טימַאב ךיז ןוא סָאריּפַאּפ ַא טקערטשעגנסיוא ריא טָאה רע

 זיא ?ּפענ רעד .רעייפ טגנַאלרעד ריא טָאה רע תעב ,טנַאה ריא ןרידַאב
 יד רַאפ ןענישרעד זיא טלעו יד ןוא ןרָאװעג ןעמואוושעצ זייווכעלסיב

 ןפיוא טנעלעגנָא ךיז טָאה תור .יוט-ןעניגַאב ןופ ענעשַאוועגכרוד ַא ,ןגיוא
 יד ןסָאלשעגנ יז טָאה ןַאד .ךיֹור ךעלעסייק יד ךרוד טקוקעג ןוא סעזעג

 ַא ןיא טרעקעגמוא לָאמַא ךיז ןבָאה ייז תעב יוװ ?:ןענועמש ןעזענ ןוא ןניוא
 ןוא םי םעד ןשיווצ ,ּפמוז-חרבכ ןצנַאג ןרעביא .גרעב יד ןופ גָאטרַאפ .תבש

 -רעקַאעגפיוא-ףיט יד ןוא ףמאד רעטכידעג ַא ןניטשענפיוא זיא ,ןזלעפ יד

 ןבָאה הדע תעבג ןוא הנימינב ןשיווצ ,לָאט ןיא רעדלעפ עצרַאווש ,עט
 ןרעביא ןפָאלעג ןיא לַאקַאש רעיורג ַא ,ןקָאל ענעגָאװצעג יוװ ,ןעזענסיוא
 . ןרָאפעגרעבירַא ןענייז ייז ...ןטרָאגנייוװ ַא ןיא ןרָאװעג םלענ זיא ןוא דמַאז

 טמורבעג גָאטראפ טָאה רעסַאװ סָאד יו ,טנָאמרעד ךיז טָאה יז .קירב ַא
 .זירֲאּפ ןיא טכַאנ עטשרע ריא ןעוועג זיאיס .לעטָאה ןופ ןרער יד ןיא

 | | ?עטרבח ןפָאלש טליוו ריא ------
 .ןגיילוצ ךיז ןוא קינייװעניא ןײגנירַא לעוו'כ ,ָאי ...לסיב ַא --|

 :ןָאטעג גערפ ַא לָאמַאטימ יז טָאה ,ערעירַאב רעד רעביא קידנרעטעלק
 ?ןקילײטַאב טרָאד ךיז ןלעוו סעדַאנירב ךס ַא זַא ,טניימ ריא ---
 | | | : -  ...םתסה ןמ --

 -סעווש-ןקנאהק -עשינַאּפש ַא .קנאב ַא ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה יז

 טינ ןוא ןגיוא יד ןסָאלשעג טָאה תור .?קניוו ַא ןיא טעּפָארכעג טָאה רעט-
 עקיאורמוא ןַא טָאה -- ?ןפערט עקַאט םיא יז טעװ :ןפַאלשנייא טנעקעג

 ,זיא רע יו ,ןעזענ יז טָאה טציא .טסורב ריא ןיא טזיודבעג גנוטרַאוװרעד

 ַא ןַאד ריא טָאה סע .ןַאב םוצ קעװַא ,שינעגעגַאב רעטצעל רעייז תעב
 טּפָאװ ןדָאב רעד יו ,ליפעג ַא טַאהעג טָאה יז ןוא ּפָאק ןיא ןָאטעג ?לדניווש -

 יד ןשיװצ לנעטש ַא טימ .סיפ עריא רעטנוא ןופ טשטילגעגסױרַא ךיז

 טרַאװעג ךיוא טָאח טרָאד רעבָא .לאזקָאװ םוצ ןעננַאגעג יז זיא רענטרעגנ
 : / .טרעקעגמוא ךיז טָאה יז ןוא .עקרעמש
180 | 



 ןייז -- ?ןענָאשזד ביל טָאה יז זַא ,טגָאזעג םיא יז טָאה טָאװרַאפ ==

 טלָאװעג םינ טָאה יז ,טלסיירטעגפיוא יז טָאה גנוניישרעד עטכירעגמוא

 -רעביא ,עקיצנייא יד ןעוועג זיא "ביל םיא בָאה ךיא, ןוא ןניל ןייק ןגָאז

 יז טָאה רשפא .ךיז רַאפ ייס ןוא םיא רַאפ ייס .גנוקידלושטנַא עקידנגייצ

 טביולגעג ןיילַא ,גניטימ ןבָאנ טנוװַא םענעי םניז געט ייווצ עטצעל יד ןיא

 סע סָאװ ,ןפירגאב יז טָאה ,ןַאב םוצ קעװַא זיא רע ןעוו טשרע ?םעד ןיא

 .-רעביא טלָאװ טייהנעגנאנרַאפ עצנאנ ריא יוװ ,ןעוועג זיא'ס .טריסַאּפ טָאה

 .ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג טלָאװ יִז ןוא ןרָאװעג ןטינשעג

 ןוא טרעלקעגרעביא לָאמַא רעדיוװ ןוא ךָאנ יז טָאה טלָאמעד טניז

 ןועמש ןעוו ,זעוועג טלָאװ יו --.גנופערט עטצע?ל עקיזָאד יד טריזילַאנַא

 טלָאװ רע ,ןַאמ ריא ןעוועג זיא רע --- ?רעירפ געט ייווצ ןעמוקעג טלָאװ

 ןךיא ןסע ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ ןטלָאװ ייז ,רעמיצ ריא ןיא טניואוועג

 -ָאמַא יד טנַאמרעד ךיז ןוא םי םייב טריצַאּפש ייז ןטלָאװ גָאטייב ,"ףיק,

 ךיז יז ןטלָאװ טכַאנ עצנאג ַא ןוא ,טניירפ עטוג עֶלַא ןוא ןטייצ עקיל

 סעמלַאּפ עקנאלש יד ןופ ןגיוא יד רַאפ ,רעטסנעפ םענעפָא ןַא ייב טבילעג

 טלמרומעג טרעדנואווהאפ ןטלָאװ סָאװ ,רעמייב-ןשזנארַא ענירג-קנוט ןוא

 הב | .ןעניגַאב ןיא

 טינ רָאנ טלָאװ יז ןעוו !טינרָאנ ךעלטננייא -- ?ןעשעג זיא סָאװ ןֹוא

 ,זייב ןעוועג עלייוו ַא רשפא טלָאװ רע ...ביל םענעי טָאה יז זַא ,טנָאזעג

 ךיז רע טלָאװ .ךָאנרעד רעבָא .,רעמ לָאמסָאד רשפא ,זירַאּפ ןיא ןַאד יו ױזַא

 ערעקראטש ַא ןבָאה טזומענ יז טָאה לָאמפָאד רעבָא ,ןטעבעגנרעביא

 עריא :טכער עטסכעה ריא ףיוא ןפורַאפ ךיז טָאה יז ןוא גנוקידלושטנַא

 | | : - ...ןליפעג

 -טנגייא .תמא טיג זיא'ס זַא ,ןענאטשרַאפ יז טָאה ,קעװַא ןיא רע ןעוו
 ןַא ןעװעג זיא'ס :טסואוועג רָאלקמוא טייצ עצנַאג יד סע יז טָאה ךעל

 ,טליהעגנייא יז ןוא ןסקאוועגנָא ןענייז סָאװ ,ןטפאשנדייל ןופ ךורבסיוא

 טָאה יז .טניילעג םערוטש רעד ךיז טָאה לָאמַאטימ ןוא ,ראמשָאק ַא ןיא יו
 *וזַא :טליפעג טינ ךיז יז טָאה לָאמנייק .תורכיש ַא ןופ טכאוועגפיוא יו

4 

 - .רָאפּפָא ןייז ךָאנ .,,טלָאמעד יוװ ,גנאלרַאפ ןדיווטעי ןופ טיירּפַאב

 סע רעבָא -- ...?ןענָאשזד טימ גנַאל-ןרָאי ןבעל טנעקעג יז טפָאװ
 זַא ,טסייוו יז ןוא ױזַא יו יונעג טסייוו יז .םולח ַא ןיא יו ,טריסַאּפ טָאה

 טלָאמעד זיב ךיוא יז טָאה רשפא .ןייז טנעקעג טינ סע טָאה שרעדנַא
 זיא יז ןעו ..?ןענועמש ןופ קיגנעהּפָא ױזַא זיא יז זַא ,טסואוועג טינ
 :עליוו רעד ייב טרַאװעג ןָאשזד טָאה ,לאזקָאװ ןופ ןעמוקענקירוצ

 | / .טגערפעג רע טָאה -- {ןריצַאּפש לסיב ַא ןייג טסליוו --| |
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 .רעמיצ ריא ןופ ריט יד טנפעעג םאזגנַאל ןוא ןגיוושעג טָאה יז
 .ןדייר ריד טימ ףרַאד ךיא ---

 ןביילב ןוא טנעוװ ריפ יד ןשיווצ ןסילשנייא ךיז טלָאוװעג טָאה יז
 / :קילב ןקידנטעב ןייז טליפעג יז טָאה ןפיל עריא ףיוא רעבָא .ןיילַא

 ,טוג ---

 טצעזעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו טשרע .קידנגייווש טנַאּפשעג ןבָאה ייז
 יו ,ןעמונעגמורַא לָאמַאטימ יז רע טָאה ,רענייטש יד רעטניה ,דמַאז ןפיוא

 וצ יז קערש יד .ןדייר םוצ טומ ןעניפעג טלָאװעג םורַא ױזַא טלָאװ רע |
 :ךימת יוװ .רעקיטסַאה טנערעגפיוא םיא טָאה ןרילרַאפ

 .טסורב ריא וצ ּפָאק ןייז טקירדעגוצ רע טָאה -- !עביל ןיימ --
 רָאנ ייז ןבָאה טציא .סמירָא ענייז ןופ טפאדק יד טליפרעד טָאה יז

 ;ןליוורעדיוװ ריא טקעװעג

 !ּפָא ךימ זָאל ---

 | ?ביל טינ רעמ ךימ טסָאה --
 : / .טַאהעג ביל טינ לָאמנייק ךיד בָאה ךיא

 עריא ןופ טייקלאטורב יד טליפרעד יז טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא טשרע
 :רעטרעוװ ענעגייא

 ,טנַאה ןייז ןָאטעג טעלג ַא טכייל יז טָאה --- !קיטעמוא טינ ייז ,וג --
 ןעוועג טציא רע זיא --- ?רימ וצ טוג ױזַא ןעוועג רעבָא טפיב --

 .גנורירַאב רעטכייל ריא רַאפ רַאבקנַאד
 ר ע יא טציא רעבָא ...ט?פייווצרַאפ ןוא ןיילַא ןעוועג ןיב ךיא --/ - 
 | .ןעמוקעג

 :טנערפעג רע טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא טסואוועג ץְלַא ןיֹוש טָאה רע
 | ?ביל םיא טסָאה וד --
 !ןַאמ ןיימ ...רבח ןיימ זיא רע ---

 ןבָאה רימ יו ,לָאטיּפש-דלעפ ןיא ןרָאפדעבירַא רעבָא טסעװ --
 : ?טדערענּפָא

 .ןביילב וצ ןייז רעווש ריא טעווװ ָאד :טכארטעגכָאנ עלייוו ַא טָאה יז
 ?ןפערט רעכיג טרָאד םיא יז טעוו רשפא ןוא

 ,טקידנעעג ץלַא זיא זדנוא ןשיווצ :טסייװ וד רעבָא .טוג -- }
 ?ןבָאה ביל ךיד ןגעמ לעועכ רעבָא --
 !טינ רעסעב ---
 ,..ןָאי ---
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 יז רעבָא ,קידנעטשנַא טשינ זיא'ס :ךיז ןיא טקוקעגניירַא טָאה יז

 ןפיוא ...ןבָאה ביל יז ןלָאז ךס ַא זַא ,טלָאװעג קידנעטש טָאה יז !סע ליוװ

 | :טגָאזעג יז טָאה לוק

 !ןָאשזד ,טינ רעסעב --

 יז זיא ױזַא .טלמירדעג טכייל טָאה יז .טגָאיעג ךיז טָאה ןגָאװ רעד

 ןיא זיא רע ןוא רעבירַא ןענייז םישדח יירד ,םיסאקענעב ןופ ןרָאּפעג ןַאד

 עליואו ןעגייז ?סיִאב, יד ...?ןסעגרַאפ יז רע טָאה ,ןעוועג טינ ץיגרע

 סָאװ ,םערוטש םעד זַא ,ןעמוקעגרָאפ ריא זיא לָאמסעכנַאמ רעבָא ,הרבח

 ַא ןיא ןעזעג יװ ,רָאנ ייז ןבָאה ,ןרָאי עטצעל יד ןיא טבעלעגכרוד טָאה יז

 ןגױצעגּפָארַא טָאה יז .רעטסנעפ ַא ןיא טניישעגניירַא טָאה ןוז יד ..,לגיּפש

 םיא יז טעװ :ןעמיורט ףָאלש-ברע ןיא ןעקנוזעג יז זיא טציא ,גנַאהרָאפ םעד

 ןעמ !ביל קראטש יז טָאה רע ,ןיינ ...?ערעדנא ןַא רע טָאה רשפא ?ןפערט

 ייב עצנאג טכענ ןכַאװו טעװ יז ןוא ןטעדנואווראפ ַא ןעגנערב םיא טעוװ

 ןבעל ןעזרעד יז טעװ ןוא ןגיוא יד ןענעפע רע טעװ גנולצולּפ .טעב ןייז

 טימ ביילב ךיא .;ןגָאז םיא טעוװ יז ןוא סופ ַא ןָא ןעגנערב םיא טעווװ ןעמ ...ךיז

 / .יןייז ןעק יז יירטעג יו ,ןעז רע טעוו ןַאד טשרע !ריד
 רעטסעוװש עשינַאּפש יד ןעוו .ףָאלש ןיא טצכולשענ ליטש טָאה יז

 י-ךלעפ ַא ףיוא ןעגנורּפשעגרעטנוא ןגָאװ רעד זיא ,טקעוװעגפיוא יז טָאה

 ,עטָאלב רעטנקירטרַאפ ןופ געוֶו

 | ?רימ ןענייז ואוו ---

 .יז ןבָאה באטש ןיא .ַאװעונַאליױװ ןרָאפעגיײברַאפ .ןענייז רימ ---

 יווא רעטעמָאליק יירד ,ףיוה ַא ןיא ךיז טניפעג לָאטיּפש רעד זַא ,טנָאזעג
 ו .ףרָאד ןרעמ

 ?ןיהַא ןרָאפ רימ ---
 .ָאי ---
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 ןצע ביז לטיּפַאק

 }ר ע ב ײ װ 3 ן{ ׂש י ט 3

 -ויִנ ןייז טָאה ,ןענַאמייר טשרעהַאב טָאה סָאװ ,טייקדימ רעד ץַארט
 וצ ּפָארַא רע ןיא טכַאנרַאפ ןבלעז ןיא ךָאנ ןוא ןעוועג רבוג טייקירעג
 "ַאלשראפ ַא זיב ,ריט רעד ןיא טּפאלקעג רע טָאה לָאמ עכעלטע .ןדניקפיז
 - ?קינייװעניא ןופ ןעירשעגסיוא טָאה עמיטש ענעפ

 !ןיידַא ---

 ךיז טָאה רע .טעב ןפיוא ןָאטעגסױא-בלַאה ןגעלעג זיא דניקסיז

 ,ןרָאװעג ךַאװ זיא ןוא ןגיוא יד ןבירעג ךיז ,עינלעטַאּפ ןיא טצַארקעג

 ,סָאריּפַאּפ ןבלַאה ַא טרעכיורעגסיוא טָאה רע ןעוו טשרע

 ןוא סמירֶא יד ןגיוצענסיוא רע טָאה -- !רימ ךיא ןיב ,יוא -- =

 ןענייז ןָא גָאטימ ןופ .לימ א יו רימ ךיז טיירד ּפָאק רעד ןֹוא -- טצינעגעג

 : | .ןעמַאזוצ ןבילברַאפ רימ

 ??לָארטנָאק , רעד טימ ?ןעמעוו טימ ---

 ןלָארטנָאק עכלעזַא קיצנאווצ סיוא לסיירט ךיא ,ןטײקשירַאנ ---

 טייצ רעד ֹוצ םייהַא ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ,טוג רעבָא !לברַא ןייא ןופ

 | .םורַא טונימ ףניפ ןיא טקנוּפ ןעמוקעגנָא זיא ַאלעשטדַאמ ---

 םעיינ א טרעכיױרַאפ ,סָאריּפַאּפ ןבלאה םעד ןשָאלעגסױא טָאה רע |
 רעד ןופ םיטרּפ עֶלַא נונעת סיורג טימ ןלייצרעד ןעמונעג ךיז ןוא

 | :שינענעגַאב

 א זיא רענלעק רעד ;'ַאנַאלַאמ , לשעלפ ַא טפיוקעג בָאה'כ --

 םיא לעוו'כ -- .ןעייווצ רַאֿפ גָאטימ טכַארבעג רע סָאה ,טָאי .?רעטַאלב,

 ןוא ןסָאריּפַאּפ עשילגנע טרעכיורעג רימ ןבָאה ןַאד -- הבוט ַא ןָאטּפָא

 טייקטטיור א .ריא ןיא ךיז ןדניצ ןטולב יד יוװ ,טליפעג בָאה'כ .ןעקנורטעג

 ןבָאה ןניוא עריא ןוא םינּפ ריא ףיוא ןנָאלשעגסױרַא טָאה גנוגערפיוא ןֹופ

 : | | ...ןסָאלשעג בלַאה ךיז
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 זיא טציא .רעמיצ ןרעביא טנַאּפשעג ןוא ןביוהענפיוא ךיז טָאה רע

 יד טבעלעגרעביא לָאמַא רעדיוו טלָאװ רע יו ,טרעטנומעגפיוא ןרָאװעג רע

 ןזיוועג ןוא ןבילבעג ןייטש רע זיא לקניוו ַא ןיא .גנוגערפיוא ןופ ןטונימ

 : . /  :טנאה רעד טימ

 ?םיוו ,גנונַא ןַא טסָאה וד !טַאהעג יז ךיא בָאה ?עטאפ ןפיוא ָאד -- -

 ַארַאפ סָאװ ןוא ?לעטָאפ ןקיזָאד ןפיוא טַאהעגנ ןיוש טָאה ןעמ ןעיורפ

 ןייק ןּפאכּפָארַא ךיז ןגעלפ לע רעד ןופ טייל עטסכייר יד ..,!ןעיורפ

 יד ןופ ןעוועג זיא לעטָאה רעזדנֹוא ןוא .ןסערטעמ ערעייז טימ עינַאּפש

 סָאװ ,עטסיל א ףיוא ןזיוועגנָא רע טָאה --- קוק ַא ביג .דנאל ןיא עטסנעש

 טַאהעג טָאה טפַאשלעזעג עבלעז יד -- טנַאװ רעד ףיוא ןעננַאהעג ןיא

 ןיא ,עיליוװעס ןיא ,ןַאיטסַאבעס-ןַאס ןיא :דנאל ןצנאג ןיא ןלעטָאה

 ...אנָאלעצרַאב

 רע יװ טקנוּפ ,האנה סיורג טימ טעטש יד טנכערעגסיוא טָאה דע

 -ענמוא ךיז רע טָאה ןַאד .גנומענרעטנוא רעד ןיא התוש ַא ןעוועג טלָאװ

 +ןיגע םצע םוצ טרעק

 ןיא טצעזעג ךיז יז טָאה ןסע ןכָאנ ךיילג !יורט ַא טסייה סָאד טָא --

 יז .טרַאװעג ןוא ,ליומ ןיא סָאריּפַאּפ ַא ןוא םיפ עטניילרַאפ טימ לעטָאפ

 .עלעדיימ קירעי-ןצכַא ןַא סעּפע יװ ,ןצנוק ןייק טעוװַארּפענ .טינ טָאה

 ןיא ןפרָאװעג רעדיוו ךיז ןוא ענַאוװו עסייה ַא טכאמעג יז טָאה ךָאנרעד

 . .קָאר-ףָאלש ַא ןיא ןָאטעננָא ,לעטָאפ

 וצ ךיז טרעהעגפיוא טינ ןוא תולעּפתה סיורג ןיא ןיירַא זיא רע

 :ןטייקיניילק ןענָאמרעד

 ןענייז ךעלדיימ ערעזדנוא !יורפ ַאזַא ךיא עז לָאמ ןטשרע םוצ ---

 רַאֿפ קיטייצ טשרע זיא רָאי קיסיירד ןופ יורפ ַא ,טרעוו טינרָאג עקַאט

 ?ןייגקעװַא ריא רַאפ טנַאזעג רימ טָאה יז סָאװ ,טסייװ ןוא !עביל רעתמא

 יורפ א ךיא רעה לָאמ ןטשרע םוצ !רענטרַאּפ רעקיטכיר ריא ןיב ךיא זַא ---

 !ןושל ַאזַא ןדייר

 :ןָאטענ גערפ א ןוא הקספה עצרוק ַא טצונענסיוא טָאה ןַאמייר

 ?לָארטנַאק יד ןוא ,ונ ---

 -ענפיוא טוג ןעוועג דניקסיז זיא --- !דָאב ןיא טריפעג ייז בָאה'כ ---

 ןעמענעגנַאמוא םעד ןצראה םוצ ןעמונעג טינ רעמ ךיז ןוא טנייל

 ןיימ ןדלעמ תוחּפה לכל ןומ ךיא זַא ,טגָאזעג ייז בָאה'כ --- טנעדיצניא
 םיכסמ ןבָאה ייז .טסניד ןטימניא ץאלּפ ןיימ זָאלרַאפ ךיא זַא ,טנַאדנַאמָאק

 ןדלָאמעג ךיא בָאה טרָאד .ָארויב ןיא זדנוא וצ רימ טימ ןייגוצפיורַא ןעוועג
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 ןליו ןוא טעּפעשטעגוצ רימ וצ ךיז ןבָאה ןדלָאי ייווצ יד זַא ,ףעש ןיימ
 ןַא סעֶּפע יַאמלה ,ןרָאװעג ןייב זיא ףעש רעד .ןריטסערַא ך י מ ראג
 ןייז ןופ ריִציפֶא ןַא ןריטסערַא ןלעװ וצ הּפצוח יד טָאה ריציפא-רעטנוא

 - ןבָאה ייז ...דַארַאּפ סיורג טימ ןעוועג חלשמ ןרייב ייז טָאה רע ןוא ,טמַא

 י : ,ריט רעד וצ ןפָארטעג םיוק
 ?ןינע ןצנאג םוצ ףעש ןייד טגָאז סָאװ ןוא --|

 ךָאד .ךיז בָאה'כ .טסעומשעג טינ ךָאנ רימ ןבָא
 רע רעבָא .גָאטימ ןסע ןייג טפרַאדעג ךיוא טָאה רע ןוא םייחהַא טלייאעג
 טייטשראפ סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד טרָאד ןיביכ .רימ טימ טוג טבעל
 ...ךניצַא ָאד טדער ןעמ סָאװ ,ןכארּפש עלַא יד

 א לא לא

 יד זַא ,טסואוורעד טנווַא ןבלעז ןיא ךיז טָאה ַאוביד לענַאלָאק ןעוו

 ,רע טָאה ,טגעה עקידייל טימ דירדַאמ ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ?לָארטנַאק,
 ךעלנעזרעפ םיא ידּכ ,ריציפָא-רעטנוא םעד טפור טקישעג ,רעזייב ַא
 .ןגערפוצסיוא

 ךיז ,טנאדנאמאק-עדַאנירב ןוא לענָאלָאק סלַא ,רע טָאה ,ךעלטנייוועג

 ךיז ןכאמ סע סָאװ ,עלַאמ .ןטייקיניילק עכלעזַא טימ טריסערעטניא טינ

 עכעלטע םיא טלַאה ןעמ ,ךעלטנייוועג ןעמ טּפַאכ םענייא ַאזַא !ןריטרעזעד
 ןיא ,טנַארפ ןפיוא םיא ןעמ טקיש םעדכָאנ ןוא "אידנ דח, ןיא ןכָאװ
 םיא טביוה ןאמ-הרבח רעקיזָאד רעד רעבָא ."עינַאּפמָאק-ןילּפיצסיד רעד

 ןשיווצ ?עוד רעמייהעג ַא יו ,רָאפ רָאג ָאד טמוק סעּפע :ןריוורענעד וצ ןָא

 דעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןַאטיּפַאק םענעזעוועג ַא ןוא לענָאלָאק ַא -- םיא

 ...ךעלזיירק עטיור יד טימ ?טנאשזרעס ןקיסקיווניילק םענעי ןוא --- ײמרַא
 סע !ץנאו א ?םיא ןגעקטנַא טנאשזרעס א ךעלטננייא זיא סָאװ

 רעצנַאג רעד !לַאפ ןייז טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז ןָא טינ וליפַא םיא טייטש
 םוצ סעּפע סָאװרַאפ .ןָאילַאטַאב םענעי ןופ ןַאטיּפַאק םוצ טרעהעג ןינע
 רענעגייא רעד ףיוא ןקידיילרעד סע ןעק טנַאנעטייל רעטושּפ ַא ?ןַאטיּפַאק

 ןייז טימ ןָא טריפ סָאװ ,ריציפא-רעטנוא רעד ןליִפַא רעדָא ..,!טנַאה
 ..."עינַאּפמָאק ,

 'ףובכ ןייז ןָא טינ ללכ טייטש ןינע רעד סָאװ ,רַאּפרעד עקַאט ןוא
 םירָאְו !ףוס ַא ןעמענ סע ןומ טציא .ףיֹוא קראטש ױזַא םיא סע טגער
 עקיזָאד .סָאד ,סיפ יד ןשיווצ םיא ךיז טיירד רע יוװ ,גנאל-ןטאנָאמ ןיוש
 - ַא סע ןיא םוטעמוא ,זָאנ יד ןיירַא סע טקעטש םוטעמוא ;ל'טנַאשזרעפ
 רעד ןיא ,"טרָאּפסנארט , ןיא :תורצ ןָא סע טכאמ םוטעמוא ןוא ,ןתוחמ
 : | ,..!"ָארויב ןטייווצ , ןיא ,גנוטייצ
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 םעד טָאה רע יַאמלה ,טרעדנואוורַאפ ךיז טָאה אוביד ?ענַאלָאק ןוא

 ,סױרַא ךיז טשטילג רע .ןפיול טזָאלעג גנַאל ױזַא שטאגנוי ןקיפיפ ןקיזָאד
 םיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ..טנעה יד רעטנוא ןופ שיפ רעסַאנ ַא יװ

 ןָאילַאטַאב ןכלעוו ןיא ?עיניל רעטשרע רעד ןיא טקישעג טינ ךעלטנגייא

 רעד ..עירעלַאװַאק רעד ןיא ,ָאי ,א ?טנידעג סנטצעל ןעד רע טָאה

 רעד וצ ןכאמ ףוס א ?לכב ףהראד ןעט !לגיופ ַאזַא רַאפ טרֶא רעתמא
 ןוא ...טינ יז טגנערב ןצונ ןייק זַא ,ךָאד טסייוװ ,ַאוביד ,רע !עירעלַאװַאק

 רע לָאז ןוא ,עיניל רעטשרע רעד ןיא ךיילג ןקיש ןעמ טעו טישכת םעד
 .ןצנוק ענייז ןעװַארּפ ןרעהפיוא

 רעד ןֹופ ריציפַא-רעטנוא רעד .ריט רעד ןיא טּפאלקעגנָא טָאה ןעמ |

 ךיז טָאה .אוביד לענָאלָאק .טריטולַאס טָאה ןוא ןיירַא זיא ?לָארטנַאק,
 טינ לָאז רעטנדרָאעגרעטנוא ןַא ידכ ,ענימ ערעטיול א ןכאמ וצ טימַאב
 םיא ךיז טָאהיפ .ןצרַאה םוצ טייקיניילק ַאזַא ךיז טמענ רע זַא ,ןענעקרעד

 טרָאּפַאר ןופ טַײצ עצנַאנ יד זיא םינּפ ןייז ןוא ןבענעגנייא טינ רעבָא
 ןַא ןבעגענּפָא טָאה ריציפא-רעטנוא רעד ,רעיוז ןוא גנערטש ןבילברַאפ

 ןוא טנעה יד ןיא ןדניקסיז טַאהעג ןיוש טָאה רע יו ,טכירַאב ןכעלריפסיוא |
 : ,טײרדענסױרַא קיצנוק ךיז טָאה רענעי יו

 עלעיצעּפס, יד ןופ ףעש םעד ןרעלקרעד טנעקעג טינ טידיא --

 ןרָאװעג אוביד זיא -- ?ריטרעזעד ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע זַא ,"םינינע
 .ךורב-ןילּפיצסיד םענעגנאגַאב ןופ ךיז רעסיוא

 סָאר ןכאמפיוא טינ ריד טזָאל רענעי ןעוו ,ןרעלקרעד ןעמ ןעק יו ---

 ,..!סיוא טזייוו סע יוװ ,טסיכראנַא ןַא ...רעינַאּפש ַא ןיא רע !?ליומ

 אזַא ןעמ טלָאװ גירק-טלעוו ןיא זדנוא ייב ?טסיכרַאנַא ןַא ?ױזַא --- |

 !רעצריק ּפָאק ַא טימ טכאמענ ןוא טכירעג-סנירק א רַאפ טלעטשעגנ ץפח

 ייב , סע טלָאװ ןעמ ןעמעוו ,טסואוועג טינ טָאה ריציפא-רעטנוא רעד
 טנאשזרעס םעד  :רעצריק ּפָאק א טימ טכַאמעג גירק-טלעוו ןיא "זדנוא
 רעבָא טָאה רע ."םינינע עלעיצעּפס , יד ןופ ףעש םעד רעדָא ,דניקסיז
 -שירַאנ ?ליפוצ טדערעגנָא יוװ ייס ןיוש טָאה רע לייוו ,טגערפעג טינרָאג
 יד ןופ ףעש רעד זַא ,ליומ ןופ טּפאכעגסױרַא םיא ךיז טָאה'ס :ןטייק

 ָאד םיא זיא סָאװ ,ךאז ַא -- טסיכראנַא ןַא זיא  ?םינונע עלעיצעּפס,
 . ..תורצ ןופרעד ןבָאה רשפא ךָאנ טעװ רע ןוא -- ןלַאּפעגנייא גנולצולּפ

 ןָאטעג ךאמ א אוביד טאה -- !ןקידיילרעד ךַאז יד ןיוש ן'רימ --
 רעד -- טקידנעעג זיא ךערּפשעג רעד זַא ,ןכייצ סלַא ,טנַאה רעד טימ
 ןייגנירַא טסעוו .ןעיײרדסױרַא טינ זדנוא ןופ ןיוש ךיז טעוװו טַאי רעקיזָאד
 !סעיצקורטסניא עקידרעטייוו ךָאנ באטש ןיא ירפ ןגרָאמ
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 ןרידוטש ןָאטעג םענ ַא ךיז לענָאלָאק רעד טָאה ,ןילַא קידנבייקב

 -ענסיוא ןגעלעג ןיא סָאװ ,עטענורב ייב עוויסנעּפַא רעד ןופ ןַאלּפ םעד
 ,סעיציזָאּפ ןוא רעדלעפ יד טכארטַאב טָאה רע .שיט ןייז ףיוא טיירּפש
 רעבָא .ןרעוו טקישעג טנעקעג גָאט ַא עדַאיל טָאה עדַאנירב ןייז ןיהואוו
 ַא יו ,םיִא ןָא טעּפעשטעגנָא ךיז טָאה ןױשרַאּפ םענעי ןגעוו ,קנַאדעג רעד
 ןייז וצ ףראדַאב סע יװ ןרעלקניירַא טזָאלעג טינ םיא ןוא גילפ ענְדילז

 ןופ ם ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה טכארבעגנפיוא קרַאטש .שרעדנַא סעּפע ןגעוו

 ןרעביא ןענַאּפשמורַא ןביוהעגנָא ןוא סָאריּפַאּפ ַא טרעכיורַאפ טָאה ,שיט
 2 | ;רעמיצ |

 עכלעזַא ןיא -- טכארטעג רע טָאה -- !עטכישעג ענעטלָאשרַאפ ַא --

 רעד וצ ,ןיינ .ּפָאק ןיא ןגיל ןטיײקשירַאנ רָאנ רימ ןלָאז ןטנעמָאמ עטסנרע

 | | | !ףוס ַא ןעמענ זומ עטכישעג
 :ןכאמ ןעק ןעמ סָאװ ,טגיילעגרעביא טָאה רע
 רעד יװ ,רָאלק זיא סָאד --- ריטרעזעד ַא זיא דגיקסיז טנַאשזרעס

 םיא זומ "םינינע עלעיצעּפס, ראפ טמַא רעד זַא ,טסייה סָאד !גָאט |
 ןיא ,רעבָא טעברַא רע .טרעהעג רע רעכלעוו וצ עדַאגירב רעד ןרעפילסיוא

 אליממ ןוא ײמדַא רעלַארטנעצ רעצנַאנ רעד רעביא טייטש סָאװ ,טמַא ןַא
 רעד ,רע זא ,טסייה סָאד -- עדַאנירב רעקיזָאד רעד רעביא ךיוא
 םעד לָאז ןעמ ,ןטעב ןוא טמא ןקיזָאד םוצ ןדנעוו ךיז ףרַאד ,לענָאלָאק
 ."ןרעפילסיוא ץע'רוחב

 ןֿפיפרעד וצ ןנָאזּפָא ךיז טעװ "טמַא, רעד זַא ןייז טעו סָאװ ןוא
 טעוו'ס ?ייוו ,ןענעק טינ ןַאד ןיוש רע טעוו ןינע םעד ןזָאלּפָא ?עטיב ןייז
 -עורעטניא ןאד ןוומ טעװ רע .טעטירָאטױא עצנאג ןייז ןרטּפקעװַא
 ןיא ןייגניירַא ךיוא רענעי טעוו רעמָאט ןוא .טכַאמ רערעכעה רעד ייב ןרינ
 טימ הנותח ַא ןביֹוהנָא ךיז טעוו ?ןרינעוודעטניא ךיוא טעװ ןוא עיציבמַא
 ..."ןזייווַאב ןוא ווירב ןוא ןצנעווהעטניא

 טינ "..?ןינע םעד ןקידיילרעד שרעדנַא ןעמ ןעק יװ ,רעבָא ,
 ווירב ַא ןביירשוצנָא ךָאד ןסָאלשאב רע טָאה ,געווסיוא ןייק קידנעניפעג
 טינ ריטרעזעד ןייק ןיוש ןלעװ ייז, ."םינינע עלעיצעּפס, רַאפ טמַא ןיא
 ןטסיברַאנַא וליפַא ןלעוו ךאז ַאזַא , --- טסיירטעג ךיז רע טָאה --- "!ןציש
 -רעד טרָאד ןוא ווירב םעד ןריטקיד רע טעוװ ירפ ןגרָאמ ,ָאי ....ןָאט טינ
 םעד ךָאנ ןלעוו ייז .זיא שפנ רעד ?גיופ דעכעלרעפעג ַא רַאפ סָאװ ,ןרעלק
 טעוו .רע / ןוא עידרַאװג רענעגייא רעייז טימ וצרעהא ןֿפעטשוצ ףרואוווסיוא
 .םיא ךָאנ ןנָאימורַא ךיז ןרָאֿפשרַאפ
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 רעמענעגנַאמוא ַאזַא ןעניז ןפיוא ןעמוקעג םיא ןזיא גנילצולּפ רעבָא

 ןבירשעג ,ווירב רעד , :טמירקראפ שזַא ךיז טָאה םינּפ ןייז זַא ,קנאהעג

 ןוא באטשדעיזיוויד ןכרוד ןיינכרוד ןזומ טעוװ ,טכַאמ רערעכעה רעד וצ

 !ןרָאלרַאפ ךאז יד זיא ןַאד .;טנעה ס'יקסנָאימיס ןיא ןלַאפניירַא ךָאנ ןעק

 ?קילעפוצ , םיא טעוװ רע ;ןזָאלכרודַא טינ זוירב םעד טושּפ טעוװ יקסנָאימיס

 בָאה ייג ןוא ...שפנ-תמגע ןפאשרַאפ -- ן'ַאוביד -- םיא יבא ,ןֿפרַאוװרַאפ

 "!ווירב םענערָאלראפ ַא סעּפע ביליצ תונעט םעדכָאנ

 ןייז ךרוד ןַאטעג בעוש ַא טָאה ןעקנאדעג עצרַאװש ןופ ערַאמכ ַא

 טבאמ ןוא ?ערעּפַא , רעצנַאג רעד ןופ רעכיז ןיוש טסייוו יקסנָאימיס , :ּפָאק

 םענענייא ןייז ןריטסערַא טינ ןעק רע לייוו ,םיא ןופ קזוח יאדווא
 ,ןריציפָא-סגנודניברַאפ עלַא יד םירָאװ ,ןיוש רע טסייוו רעכיז .טנאשזרעק

 ךיז טפיולרַאּפ סע סָאװ ,ץלַא םיא ןלייצרעד ,ןריציּפא ענעגייא יד ןליפַא
 ,עיזיוויד רעד ןופ לַארענעג םוצ ןקעלרעטנוא ךיז ןליוו ייֵז ...באטש ןיא

 טניירפ עטוג ריד ייז ןענייז ןניוא יד ןיא .עננַאד ערעכעה ַא ןגירק וצ ידכ

 ןיא טייטש סע סָאװ ,ץלַא ריד ףיוא סיוא ייז ןדייד ןגיוא יד רעטנוא ןוא

 ןענייז ייז -- ןכַארּפש עשיװַאלס יד ןדייר סָאװ ,ענעי טרפב ,טרָאק רעד |

 | "..!ןיקסנָאימיס טימ רעדירב עטונ עֶלַא
 ןביוהעגנָא רע טָאה ראי ןצכַא וצ .זיוצנארפ ַא ןעוועג זיא ַאוביד

 -סיוא ןבילוצ םידומיל ענייז ןסירענרעביא ןוא טאקָאװדַא ףיוא ןרידוטש

 ןוא ןעדרעװ אב קיטומ טפמעקענ טָאה רע .נירק-טלעוז ןופ ךורב

 רע ןיא  רָא-סנירק ןטירד ןיא .ןטייקיעפ עשירעטילימ ןזיװעגסױרַא

 ףע טָאה דנאטשליטשנפאוו םעד ברע .טנַאנעטיײיל סלַא ןרָאװעג טרינימָאנ

 ,ןאטיּפַאק עגנאר יד ןעמוקַאב

 םוצ ןרעקוצמוא ךיז תלוכיב ןעוועג טינ ןיוש רע זיא החמחלמ רעד ךָאנ

 .סקערָאק-טכער ןשימיור ןופ ןפארנַארַאּפ עטנייווצראפ יד וצ ןּוא קנַאב-לוש

 זיפ טסיינ ןטימ ןוא ןטכאלש ןופ תונורכז יד טימ טבעלעג רע טָאה תליחת

 ךיז טָאה סָאװו ,ןבעל ןכעלנעטינָאט ,ןקימורַא ןיא רעבָא .םזיאָארעה
 .רעייז ןרָאלרַאפ ןטרעוו עקיזָאד יד ןבָאה ,ןריזילַאמרָאנ וצ ןבייהעגנָא
 ,עטרעכיזרַאפ ַא טָאהעג טָאה סָאװ ,אוביד רעגנוי דעד .ץנאלג ןוא תובישח
 ענענאנרַאפ יד ןופ גנואווש םעד טכוזענ טָאה ,עיסנעּפ עכעלננעלסנבעל

 עשיטילָאּפזעיגילער ענעדיישראפ ןָא !סָאלשעננָא ךיז טָאה רע .,ןרָאי

 ןוא ,ןגער ַא ךָאנ ןעמיואווש יו ,ןססאוועג ןַאד ןענייז סָאװ ,ןעגנונעווַאב

 געוו ַא ןזיוועג ןבָאה סָאװ ,ןעיידיא יילרעלכ ןופ ןרָאװעג טסולפנייַאַאב זיא

 הנותח רע טָאה ראי קיצנַאװצ ןוא טכַא וצ .גנוזיילרעד-טלעוו רעד וצ
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 .טבילרַאפ סייה ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,ןידעפיוקרַאפ ַא טימ טַאהעג
 גנוזָאל יד ןענַאטשעג גנונעדרָא-גָאט .םעד ףיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןביוהעגנָא ךיז רע טָאה ןעגניטימ ןוא ןעננולמטאזרַאפ ףיוא .םזיפיצַאּפ ןופ

 ןוא עיצולָאװער טימ טקעמשעג טָאה סע .רעוט-רעטעברַא טימ ןפערט
 .ןזיירק עקניל ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגניירַא זייווכעלסיב זיא רֹע .םזיאָארעה

 רע טָאה ןדייר םוצ ךיוא .ןעוועג טינ רע זיא רעֶקיטילַאּפ רעסיורג ןייק

 ןופ טמיורטעג טנגוי ןייז ןיא טָאה רע שטָאכ ,טנאלַאט ןייק ןזיװעגסױרַא טינ

 ענייז טימ טריצלָאטש רע טָאה רַאפרעד .טַאקָאװדַא רעטנַאקַאב ַא ןרעוו

 יד ןעוו -- ןלעטש וצ טגָאזענוצ טָאה רע סָאװ ,ןשינעטנעק עשירעטילימ

 .טַאירַאטעלַארּפ-טלעװ ןופ טסניד ןיא -- ןגָאלש טעװ העש

 רע טנעלפ --- !ךעלגניצ יד טימ ןעיירד םוצ ןדלעה עֶלַא טנייז ריא --
 ןופ קנַאברָאפ ַא ייב .ריב ?פוק ַא ,גניטימ ַא ךָאנ ,קידנעקנירט ,ןגָאז טּפָא

 טעוו'ס זַא ,רעבָא -- טָאטשרָאפ רעזירַאּפ ַא ןופ קנעש םענעפרָאװרַאפ ַא

 !ןצונ רעמ ןעגנערב טעוו'ס רעוו ,ןעז דימ ןלעוו ,העש יד ןעמוק

 . -ילימ סלַא קעװַא רע זיא ,עיּפָאיטע ןפירנעגנָא טָאה ינילָאסוט ןעוו

 רע יא עינַאּפש ןייק ,תולייח עשיניסיבַא יד ןופ רעבענטַאר רעשירעט

 עטשרע יד ןופ םענייא טימ טריפעגנָא טָאה ןוא גירק ביֹוהנֶא ןיא ןעמוקענ

 רע .דירדַאמ טקידיײטרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןענַאילַאטַאב "עלַאנָאיצַאנרעטניא

 עגנוי סָאד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג ןוא דלעפ ןיא שידלעה טפמעקעג טָאה

 טקעּפסער --- ײמרַא רעשיזיוצנאדפ רעד ןֹופ סעיצידַארט יד רעבָא. רעטילימ

 ןוא םיא ףיוא טקריוועג ץלַא ךָאנ ןבָאה -- ריִציּפֶא םוצ טַאדלָאס ןופ
 .ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז רעווש ןעמוקעגנָא םיא זיא'ב

 ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןיב ,טֹוג ןעננַאגעג ןגעווטסעדנופ זיא ץלַא

 ,ןענָאלַאנ עטיירב רַאפ ץרא-ךרד רעד .ייֵמרַא רעד ןיא ןדַארג יד ןריפנייא
 ןופ טלמירדעג םיא ןיא טָאה סָאװ ,עגנאד-ןלַארענעג ַא ןופ םיורט רעד

 סא ןרָאװעג טרינימָאנ ריא רע .טכאווענפיוא ןבָאה ,ןרָאי עקילָאמַא

 ןבילבעג ןגעווטסעדנופ זיא ןוא ,טנאדנאמַאק-עדַאנירב םלַא ןוא לענָאלָאק

 ,םיא ט'הלוע'ַאב ןעמ זַא ,טכַאדעג רדסכ םיא ךיז טָאה'ס .ןדירפוצמוא

 רעקיזָאד רעד .ןטייקיאעפ ענייז קירעהעג יו ּפֶא טינ טצַאש ןעמ זַא

 סרעדנוזאב ךיז טָאה ,םירָאװ ַא יו ,טעשטָאטענ םיא טָאה סָאװ ,סקעלּפמָאק

 םיקסנאימיס וצ ןרָאװעג טלייטענוצ זיא עדַאנירב ןייז טניז טקרַאטשעג

 .עיזיוויד

 ךָאנ םישדח עכעלטע עינַאּפש ןייק ןעמוקעג זיא יקסנָאימיס רבח
 :טייהנעננאגראפ ןייז ןנעוו ןעננאנעגמורַא ןענייז סעדנעגנעל ךס ַא .ַאוביד
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 רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןפרָאװעג ךיז רע טָאה ?'רוחב גנוי סלַא ןיוש

 ךיז ,ןצנערעפנַאק-ײטרַאּפ ףיֹוא ןרָאפעג רע ןיא ןרָאי ענעי ןיא .טייקיטעט

 טרילומרָאפ ןזא ,םיחוכיוו עשינָאלָאעדיא ןוא סעטַאבעד ןיא טקילײטַאב

 ,ריביס ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ זיא רע זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ ,סעיצולָאזער

 ןטָאירטַאּפ עשיליוּפ עקניל יד ןופ ףמאק ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע לייוו
 רעריפ-רעטעברַא עׁשיִסוְר יד טימ טנַאקַאב ךיז רע טָאה טרָאד .רַאצ ןגעק

 ַא טליֿפשעג ןלױּפ ןופ גנואיירפַאב יד טָאה "עקליסיוו , ןופ קידנעמוק ןוא

 רע טָאה המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ .טייקיטעט ןייז ןיא עילָאר ערענעלק

 ןוא עּפָארײא-לַארטנעצ ןופ סעיצולָאװער ערערעמ ןיא ןעמונעג ?ייטנָא
 ןיא .גנולוש עשירעטילימ ןייז טכאמעגכרודַא רע טָאה טלָאמעד עקַאט

 םעד ןוא ןרַאגנוא רעביא טרעדנַאװעג רע טָאה ןרָאי עשימרוטש ענעי
 טכארברַאֿפ וליּפַא ןוא דנאלשטייד ןיא רָאי עכעלטע טניואווועג ,ןַאקלַאב

 ןכארּפש ערערעמ טוג טדערעג טָאה רע .טנעירָא ןטייוו ןיא םייצ עצרוק ַא

  .טמאטש רע קלאפ ַא רַאפ סָאװ ןופ טסואוועג ןבָאה עקינייװ רָאנ ןוא
 ןיא טבעלענ טייצ עצרוק ַא רע טָאה עינַאּפש ןייק ןעמוק ןרַאֿפ

 .לָאמ עכעלטע ןעוװעג רעירפ ןיוש זיא רע וואו ,דנאברַאפ-ןטעיווָאפ

 יד טַאהעגנ ןוא ןָאילַאטַאב ַא טיפ טריפעגנָא ,ַאוביד יו ,רע טָאה תליחת

 רעייז ןעוװעג רע זיא ןכָאװ עטשרע יד ןיא ןיוש ."לענָאלַאק , עגנַאר

 ןדעי טימ :סעדַאגירב עלַאנָאיצַאנדעטניא יד ןופ ןזיירק .יד ןיא רעלוּפָאּפ

 ,ךארּפש ןייז ףיוא ןדייר טנעקעג רע טָאה ריִציּפַא ןדעי טימ ןוא טַאדלַאס

 ערעייז ןוא רעקלעפ ענעדיישרַאפ יד ןֹופ םיגהנמ יד טנָאקענ טָאה רע
 רעסיוא .ןפמאק ערעייז ןופ עטכישעג יד ןוא ,סעיצידָארט ערענָאיצולָאװער

 ןטסיקנאט ןופ ןעגנולייטּפָא יד טימ "רעדורב רעטונג, ַא ןעוועג רע זיא םעד
 ענייז ןענופעג טייצ רעטשרע רעד ןיא ךיז ןבָאה סע ואוו ,ןרָאטַאיװַא ןוא

 םייב ןוא ןכארּפש טנעקעג טָאה רע .דנאברַאפנטַאר ןופ עטנַאקַאב עטלַא

 רעדניברַאפ סֶלַא טנידעג רע טָאה ,ןאלּפ ןשינעטַארטס ַא ןרינידרָאָאק
 עשינכעט עקיזָאד יד ןֹוא סעדַאנירב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןשיװצ

 / .ןעגנולייטּפָא

 ,ןיקסנאימיס טימ שינעגעגַאב רעטשרע ןייז טניז ךיז טָאה ַאוביד
 רעראבלטימוא ןייז ץָארט .ןַאמ ןקיזָאד םעד יכנל טקיליײטכאנַאב טליפעג
 ןייז ץָארט ,שטנעמ-סקלָאפ רעזירַאּפ ,ןקידוועריר-קיטסייג ןטימ גנורירַאב
 זיא ,טעטשרָאפ רעזירַאּפ יד ןֹופ רעטעברַא ןכעלטייהיירפ ןטימ טקַאטנָאק

 ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ ,ריציּפֶא רעפייטש ,רעטסנרע ןַא ןבילברַאפ רע

 ןיא עכלעוו .עטסַאק רעקידנשרעה ַא ןופ עיצידַארט רעשירעטילימ ַא ףיוא
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 עפיט א טגָארט ןוא עיכרַארעיה ןופ- ןפירגַאב עמסעפ טימ טּפַאזעגכרוד
 טינ .ןפוא םושב טָאה רע .רענריב ןטעדיילקעג-ליוװצ .ןרַאפ גנוטכַארַאֿפ

 ןכַאפנייא ןֹופ טלײטענּפָא םיא טָאה סָאװ ,הציחמ יד ןכערבכרוד טנעקעג
 ןוא תוטשּפ ןוא טייקטכייל ס'יקסנאימיס טעטכאהַאפ טָאה רע ..רענלעז

 -יוויירפ ןופ ײמרַא רעקיזָאד רעד ןיא לייוו :ןעוװענ אנקמ םיא קיטייצכיילג

 ןטושּפ םוצ גנואיצַאב עקידריו ַא טָאה רעפמעק עטסואווַאבליצ ,עקיל

 - ,רעצרעה ןטסיימַא טרעבָארעד ןשטנעמ
 עשיטסילַאעדיא ןריפ ןופ טסנוק יד ןסעזַאב טָאה יקסנָאימיס

 -רעדירב ןופ טסיינ ןטימ ןעננורדעגכרוד ןעוועג זיא רע .רעפמעק-טייהיירפ

 ןיא ,ןגירק-רענריב יד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייהכיילג ןוא טייקכעכ

 טינ סנטצעל ךיז רע טָאה קיטילָאּפ ןיא .טקילײטַאב ךיז טָאה רע עכלעוו

 ןופ ןרָאי עשיטנַאמָאר יד ןוא טעברַא ןייז טוט רעכעלטיא :טשימענ

 םיחוכיוו עשירעטלַאּפש-רָאה ןוא ןצנערעּפנָאק עמייהעג ,סעיצַאריּפסנָאק

 ןייז .ןריפסיוא ףרַאד רע ןוא ןַאמירעטילימ א זיא רע !ייברַאפ ןענייז

 וצ ןעז ןֹוא תונברק קינייו טימ ןטכאלש ןעניוועג :תומילשב טעברַא

 .ןיא רע ,טיילכַאּפ ,ערעדנַא ןכאמ קיטילָאּפ .אנוש םעד קיטליגדנע ןטכינרַאּפ
 זומ רע ןוא ףראד ןעמ ֹואוו ןקיש םיא ןעק ןעמ ,טאדלָאס ַא ךַאּפ ןופ
 ןעניוועג טַאירַאטעלַארּפ רעד ןעק ױזַא רָאנ .הנומאב תוחילש ןייז ןריפסיוא

 ,טבַאלש עטצעל יד

 .,סעיציזָאּפָא :ןרָאז עטצעל יד ןיא טרעהענ ןוא ןעזענ ךס ַא טָאה רע
 ךס א .תונובשח עכעלנעזרעּפ ןוא סענידטניא עשיטילָאּפ ,"ןעננוקינייר

 ןעמ טָאה ערעדנַא ,ןרָאװעג טקישרַאפ ןענייז םירבח עקילָאמַא ענייז ןֹופ

 ןוא ,ןצרַאה ןייז ןיא טעילטעג טָאה עיצַאנגיזער ןופ רעמיש ַא .ןסָאשרעד

 רעקיטנַאמָאר רעקינייוו ןוא רעקיטּפעקס רעמ ןעוועג רשפא רע זיא ךות-ןיא
 ןעננולדנאוו עלַא יד טכאמעגכרוד ךעלנעזרעּפ רעבָא טָאה רע .ַאוביד רַאּפ

 :טנַאזעג לָאמ עֶלַא רַאפ לאמנייא ךיז טָאה רע ןוא גנונעװַאב רעד ןֹופ
 ןוא ךַאפ ןופ ןענייז ענעי !ןייז טנעקעג טינ שרעדנַא סע טָאה ,אמתסמ

 -ברוד יד .טעברַא ןייז טרינילּפיצסיד ןָאט ףרַאד רע ןוא ,רעסעב סע ןסייוו
 ןופ :ןרוּפש עכעלצעזננעק םיא ףיוא טזָאלעג ןבָאה ןשינעעשעג עטבעלעג

 זיב ןביולג ןטספיט ןופ ,טיײקלַאטורב רערטיכ ַא זיב םזילַאעדיא ןטסכעה
 יי | | | ,תונדשח רעזָאלצינערנ

 ענייז בילוצ ן'אוביד טאהעג ביל טינ טָאה ,טייז ןייז ןופ ,רע ךיוא

 זיא רע .ריִציפִא ןזַאושזרוכ ַא ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ עטלצרָאװעגנייא

 ןבָאה לָאמנייא רָאנ .ןזיװעגסױהַא טינ סע ןוא דעקיטכיזרָאפ ןעוועג רעבָא
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 ס'אוביד ןֹופ ךוזאב ַא תעכ ןעוועג ןיא'ס .עיסוקסיד עציוק ַא טאהעג ייז

 ,טיזיוו ןכָאנ ,ןבָאה ןריציּפַא יד ןעוו .ליײטּפָא-ןטסיקנַאט ַא ןיא בַאטש

 :ןָאטעג גָאז ַא לָאמַאטימ ןַארנעל טָאה ,"עסעמ , רעד ןיא ןעקנורטעג
 רע טָאה ,ןסור יד ןֹופ םענייא טימ טסעומשענ טנייה בָאה'כ --

 ןפיוא .גָאט ןדעי ךָאנ ךעלנעזרעּפ .ךיז טנערפ ןילַאטס רבח זַא ,טגָאזעג רימ
 שש:

 י+

 : .ָאד ךיז טניפעג סָאװ ,"ןשיטעיוװַאס , ןדעי ןופ טנוזעג !

 טימ טבאמענקעווַא םיא ַאוכיד טָאה -- ?ןטרָאד וטסליוצרעד סָאוװ ---

 ,לזעלג סיורג וצ ַא ןעמונעג טָאה ןַאטיּפַאק ןייז זַא ,קידנעניימ ,טנאה רעד
 !פענָאלָאק ןיימ ,טגָאזעג רע טָאה ױזַא --
 ?םעד ןיא ןביולג ייז ןוא --

 | .ָאי זַא ,ךיז טכַאד --

 .םאכ א ךיז טָאה יקסנָאימיס .סעציילּפ יד ןָאטעג ביוה ַא טָאה ַאוביד
 יי :ןָאטעג

 דובכ סנצימע ןופ םתס טינ זיא'ס ?סָאװ זיא ,ןביולג יז זַא ןוא --
 ןעיובוצפיוא ידכ ,תוחוכ עלַא ןעננערטשנָא טרָאד זומ קלאפ סָאד !ןגעוו

 ןריפוצכרוד ידכ ןֹוא םיאנוש טימ טלגנירעגמורַא ןבעל רימ :!דנַאל סָאד

 !ןביולנ ןבָאה ןעמ וומ ,ןבאנפיוא עשיטנַאגינ יד

 !טעטיוויאַאנ ךָאד זיא סָאד רעבָא ---

 ...ןםזיציטּפעקס ןנולק רעייא טיִמ ,ברעמ ןוֿפ ןשטנעמ ,ריא ןוא ---
 רעד ןיא רעבָא ,ןעקנעד ןקידנעטשבכלעז ןוא טייהיירפ ןגעוו טדער ריא

 !טליופעצ ךרוד ןוא ךרוד טפאשלעזעג-ברעמ יד זיא ן'תמא
 טָאה רע .טשימעגניירַא טינ עיפוקסיז "עד ןיא ךיז טָאה ןַארגעל

 | ;ןָאטעג ?מרומ א ןוא קַאינָאק לזעלנ ַא ךָאנ ןסָאנעגנָא ךיִז
 טקניטש סע :?רעבנַאמָאק , רעטכע ןַא יו ,זיא טייהיירפ עיתמא --

 ..ןקאמשענ זיא'ס רעבָא ,?סיב ַא

 םֶלֵא ןרָאװעג טמיטשַאב יקסנָאימיס זיא םורַא טייצ עצרוק ַא ןיא
 םעד טָאטשנַא .עיצַאנימַאנ ןייז ףיוא טרַאװעג ךיוא טָאה ַאוביד .לַארענעג
 טָאה ןַאד ןופ .עיזיוויד ס'יקסנָאימיס וצ טלייטעגוצ עדַאגירב ןייז ןעמ טָאה
 ןיא רענעי זַא ,ןטלַאהעג ןוא לַארענעג םוצ האנש עפיט ַא טליפענ רע
 זייז זַא ,ןטלַאחעג טָאה רע .ןדייר-שיסור ןייז קנאד ַא רָאנ ןניטשעגפיורַא
 טָאה רע ןֹוא ,לסיפ ַא רעטנוא םיא טלעטש ןוא םיא ןגעק טרינירטניא ףעש
 םלֵא ,שיסור טנעקענ טָאה סָאװ ,ריִציּפֶא ןדעי ןייז דשוח ןביוהעגנָא
 באטש ןייז ןופ ןעוועג חלשמ וליִפַא טָאה רע ."ןָאיּפש , ַא סיקסנָאימיס
 ןוא ךעשט ַא ןעוועג זיא רענעי סָאװ רַאפרעד רָאנ ,רַאטערקעס ַא םענייא
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 םעד ןגעוו טסואוועג ךיוא טָאה יקסנָאימיס .שילוּפ לסיב ַא ןענַאטשרַאפ

 : ריִציִפָא ןַא רַאפ טױרמרַאפ לָאמנייא ךיז ןוא ןליפעג סלענָאלָאק

 ! עיזיוויד ןייק טינ ,ןעמוקַאב רע טעװ גייפ ַא --

 -- ."דניקסיז ערעּפַא; יד טרעטנַאלּפעגניירַא ָאד ךיז טָאה טציא ןוא

 ןָאטעג רעלק ַא ַאוביד טָאה -- ?ןינע ןצנאג םעד ןזָאלּפָא רשפא רע לָאז,

 ןוא !?באטש ןיא ןגָאז ןעמ טעװ סָאװ !ךעלנעמוא ןיוש זיא סָאד ,ןיינ ---

 ןופ ?טיה ַא ןָאטנָא ךיז טעװ טנאשזרעס רעדעי? ןילּפיצסיד יד ןיא ואוו

 יי " .,טנַאנעטייל ַא
 רע טכערב סָאװ וצ ;ןגיױא יד רַאפ ןרָאװעג קיטכיל םיא זיא גנילצולפ = |

 -יירש טימ ןצנוק עצנַאג יד םיא ןגיוט סָאװ וצ ?ּפָאק םעד ךעלטננייא ךיז

 ןופ טריטרעזעד טָאה טנאשזרעס רעד -- ?ןעננולדנאהרַאפ ןוא ןשינעב

 עדַאגירב רעד ןופ לענָאלָאק רעד טָאה !לפייווצ םוש ןָא -- ?עדַאנירב רעד

 עשירעטילימ עלַא טיול ,רע טָאה יאדוװַא --- ?ןריטסערַא וצ םיא טכער סָאד |

 !קע ןַא ןוא ןריטסערַא םיא ןעמ טעוװ ,ונ !ןצעזעג

 -עגנייא טינ ךיילג םיא זיא'ס יַאמלה ,טרעדנואוורַאפ ךיז טָאה רע

 עלעיצעּפס , יד ןופ ףעש רעד לָאז ,אברדַא .;עווסיוא רעקיזָאד רעד ןְלַאפ
 זיא'ס רעו ,ןעז ןיוש טעװ רע .םיא טימ ן'הנעט'סיוא ךיז ןעמוק "םינינע
 -רעניא ןַא ןיא ןשימ ןענעק טינ ןַאד ךיז טעװ יקסנַאימיס ןוא ...טכערעג

 ...ןינע-עדַאנירב ןכעל
 זיא רעטנָאלּפ ןצנאג ןיא קידלוש זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא טצוא |

 ןעקצַאצמורַא ךיז ןסייהעג ייז טָאה רעוו :?לָארטנָאק , עקידלזמילש יד רָאנ

 ןיא ןיירַא ןעמ טקַאּפ םענייא ַאזַא ?םיא טימ ןערָאּפמורַא ךיז ,ךרַאּפ ןטימ

 ןעמ ןוא עדַאנירב רעד ןיא דובב סיורג טימ םיא טננערב ןעמ ,ָאטיוא ןַא

 : הב .ןירַא ?אידג דֹח , רעד ןיא ךיילג םיא טפרַאוװ

 ןייק ?לָארטנָאק , עיינ ַא סנגרָאמוצ ךיילג ןקיש וצ ןסָאלשאב טָאה רע

 | ,דירדַאמ

 א 26 בא

 .,רעטקָאד םעד טגערפעג ןַאמייר טָאה -- ?סיוא סע טעז יװ ,ונ --

 וה 8 8 | .סופ ןייז טכארטַאב סנגרָאמוצ טָאה רענעי ןעוו

 - ?ייװ טוט -- ||
 .לסיב ַא --

 ?םורַא טייג ריא ---
 או -- ה

 .ןגיל רעמ טפרַאד ריא !גנודניצטנע עטכייל ַא ,.,?ױזַא === =
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 ןוא . טרינַאפעלעט דניקסיז טָאה טכאנרַאֿפ ןבלעז ןיא ךָאנ רעבָא
 טנעקעג םטינ טָאה ןאמייד .ןעמוקּפָארַא טגנידַאבמוא לָאז רע ,ןטעבעג
 ךיז רע טָאה -- !סיוא טִינ טכַאמ עדניוו רעד טימ :ןויסנ םעד ןייטשייב
 רימ רעד ייב טרַאװעג ןיוש טָאה רענעי .ןרָאפענּפָארַא זיא ןוא טסיירטעג
 | | | :ןפורעגסיוא ךיילג ןוא

 !ַאוביד ףיוא ןיוש ךיא ףייפ טציא !ןוחצינ רעסיורג ַא --
 ?ןעשעג זיא סָאװ --

 רעד רַאפ האופר יד ןטיירגוצ קידנעטש ףרַאד ןעמ ,טסייטשרַאֿפ ---
 רעביא טרָאּפַאר א ףעש ןיימ ּפִא ביג ןוא ַארויב ןיא ךיא םוק םנייה !הכמ
 :ןטימניא ןיירַָא קיטולבטלאק ךיא ףרַאוװ לָאמַאטימ .ןטעברַא ענעדיישרַאפ
 ןטבענ ךימ ןבָאה טייל-חרבח ייווצ זַא ,ףעש ,טקנעדעג ריא- =
 : | ?ןריטסערַא טלָאװעג

 -- םעד ןגעוו ןָאט גערפ ַא ריד ןבולקעג עקַאט .ךיז בָאה'כ ,ָאי ---
 | .ןריּפַאּפ יד ןופ ּפָאק םעד ןביוהעגּפיוא טינ רע טָאה

 רעקיאעטמוא ןַא ןיא .ַאֹוביד זַא ,טלייצרעד םיא ךיא בָאה ָאד; |
 ,ריצימא ןטבאנַאב ןדעי טנייפ טָאה רע :האנק-לעב ַא ןוא טנַאדנַאמָאק
 רַע יו ךימ ןוא .טנייפ ךיוא רע טָאה יקסנָאימיס לַארענעג םעד ,חיארהו
 ...רעדורב-רעטוג ַא םייקסנָאימיס ןיב ךיא לייוו ,ןרינַאקיש

 .קירעגיינ ןרָאװעג רע זיא --- ?יקסנָאימיס רעד זיא רעוו --
 רענעגייא ןַא זיא יקסנַאימיס זַא ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג םיא בָאה'כ,

 רעטסנעפ עכיוה רָאג-רָאנ יד ןופ זיא רע זַא ,"עשיטעיווַאפ , יד ייב שטנעמ
 בָאה טרָא ןַא ףיוא ךיילג עקַאט ןוא ...םוטעמוא טנאה ַא טָאה רע זַא ןוא ה

 | :ןָאטענ גערפ ַא םיא ךיא
 ןא == טלארעגעג םוצ ; רימ טימ ןרָאפכרוד ךיז ריא טליוו רשפא '---

 | ! רָאנ זיב שטנעמ רעטנַאסערעטניא
 -עיזיוויד םעד ןיא ןראפעגסיורא ןענייז רימ .ןעוועג םיכסמ טָאה רע;

 למיה ןיא טבילעג טרָאד ךימ טָאה ףעש ןיימ .דירדאמ ןבעל ,בַאטש
 טניירפ ןטונ ןטלַא ןַא יװ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה יקסנאימיס ןוא ןיירַא
 - טימ ןעוועג דבכמ זדנוא טָאה רע ...לָאמַא ןופ ךָאנ ךָאד ךיז ןענָאק רימ ---
 זיא ףעש ןיימ ןוא ,שילוּפ רימ טימ טדערעג ןוא קַאינָאק ןשיזיוצנַארפ
 ןנעוו דייר וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ...שיסור ןדייר רימ זַא ,רעכיז ןעוועג
 רענעי יאמלה ,זייב ןרָאװעג לארענעג רעד זיא ,ַאוביד טימ "ןינע , םעד
 רע טָאה הֹוס םוצ ןוא ,ןטײקשירַאנ עכלעזַא טימ טציא ךַיז טמענרַאפ
 טנַאזעג ןגיוא יד ןיא זדנוא רַאפ םיא ןוא .ריציפא-סבאטש א ןפורעגניירַא
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 ןוא .ַאוביד לענָאלָאק ןופ באטש ןיא ווירב ַא ןָא ביירש; :ןושלח חזב

 טרעװ רע ןוא ריטרעזעד ןייק טינ זיא דניקסיז טנַאנעטייל זַא ,ייז עדלעמ

 םייב "םינינע עלעיצעּפס , ןופ טמַא םעד וצ עיזיוויד רעד ןופ טלייטעגוצ

 גנוקידלושַאּב .רעדיוװטעי ןופ ןשַאװַאוצנייר םיא ידכ .םוירעטסינימ-סנירק

 -ניירַא עדַאגירב רעד ןופ לענָאלָאק רעד ףרַאד ,רשח זיא טינ ןכלעוו ןוא

 ַא טימ ראנ זַא ,ןענָאילַאטַאב יד וצ "?גנונעדרָאדנָאט , םעד ןיא ןביירש

 -עד ַא ןיא דניקסיז זא ,ןרָאװעג ןדלָאמענ רעירפ געט עכעלטע ןיא תועט

 | | יי ."ריטרעז

 סע טעװ ןעמ --- טנעה יד ןבירעג ךיז רע טָאה --- ?טסײטשרַאֿפ ---

 טַאהעג טרָאד ןעמ טָאה- רעירפ םירָאװ .ןענָאילַאטַאב עלַא ןיא ןענעיײפרָאפ
 רעד ןבענרעביא ךימ לָאז ,ןפערט ךימ טעוו סָאװ ,רעדעיא זַא ,ןדלָאמענ

 | .ייצילַאּפ רעשירעטילימ

 טלָאװעג ןאמייר טָאה -- ?ןָאטעג יקסנָאימיס סע טָאה סָאװרַאפ =-- |

 7 | ,לבש םעד ןייטשרַאפ

 .לענָאלָאק ןפיוא "ץרַאה, ַא גנאל ןופ ןיוש רע טגָארט סנטשרע =

 טיפ ךיז .טמענראפ רענעי יַאמכה ,זייב ןעוועג תמאב רע זיא תינשהו

 ךיז טמענרַאפ רע ,לשטנעמ ליואוו ַא יקסנַאימיס זיא ?9בב .ןכַאז עבלעזַא

 וצ ,,עוועיטוש  ַא לָאמ א ךיז טליװרַאפ זיא ,םינינע עטסנרע טימ רדסכ

 ודנוא ןשיוװצ ןוא -- טרָאװ שיסוד ַא ןכרָאװעגנַײרַא רע טָאה --- ןָאט

 -- טמַא ןיא ןאמ-חרבח םענעגייא ןַא ןבָאה עקַאט ליוו רע :ןביילב סע לָאז

 י ...!עטשרע יד ץלַא ןופ רימ ןסייוו ,ךיז טכאמ סע סָאװ עלַאמ

 ןעמונעג ןוא טעב ןרעטנוא ןופ עזילַאוװ ןייז טּפעלשעגסױרַא טָאה רע

 | | | | | :ןקַאּפסיױא

 ןוא ןרָאװעג - הלעתנ .רָאנ ךיא ןיב ןניוא יד ןיא ףעש ןיימ ייב -- - =

 .ן'רימ .ַאנָאלעצרַאב ןייק עיסימ רעלעיצעּפס ַא ןיא ךיא רָאפ ירפ ןגרָאמ

 ..םעק-ןּפרַאק עסיורג עלַא טימ ןפערט ךיז לעוו'כ .תבש ןעז טשרע ךיז

 ןביוהעגנַא ןוא רעפאק םענעּפָא םייב עלייוו ַא ןבילבעג זייטש זיא רע

 | יי | :ןעמיורט
 . ןעמ טעװ ךָאנרעד ,ןאטיּפַאק םלַא ןרעוו טרינימָאנ ךיא לעװ ןַאד --

 טייטשראפ ,ךיא לעװ טרָאד .זירַאּפ ןייק עיסימ רעלעיצעּפס ַא ןיא ןקיש ךימ

 ,ןכוזַאב ןלעו ךימ טעװ רעצימע זַא !עדַאסַאבמַא רעד ןיא ןעניזאוו ,ךיז

 ןדייר ליוו ךיא --- :ריט רעד ייב רַאטערקעפ םעד ןדלעמ ןזומ רע טעוו

 -- !ןעמונרַאּפ טציא זיא דניקסיז ןַאטיּפַאק .דניקסיז ןַאטיּפַאק ןטימ

 ןדניברַאפ ךיז ,ןייז םוג ױזַא טעוו ריא --- רַאטערקעס רעד ןרעפטנע טעוו

 ....שינָאפעלעט םיא טימ
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 םיא ןענייז טנאה ןיא .עזילַאװ ןייז טקַאּפענסױא רעטייוו טָאה רע

 טקירטשעג ,יולב ַא ןוא סעקשטנעה-ןעמַאד ענרעדעל רַאַּפ ַא ןלַאפעגניײרַא

 :ןענַאמייר ןזיוועג ייז טָאה רע ,לרעטעווס
 יז לָאז .זירַאּפ ןיא לדיימ ןיימ רַאפ טפיוקעג ךיא בָאה סָאד ,טפעז ---

 -מַא ןיא טניואוו סָאװ ,ןַאטיּפַאק ַא ןַאמ ַא טָאה יז זַא ,ןסיוו ךיוא

 | ,..סעדאסאב

 :טרעלקרַאפ עלַיװ ַא ךיִז .ןוא טקאהעגרעביא טָאה רע
 ךיז ךיא לעװ לדיימ ןיימ ןופ ?ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ ,טסייוו ---

 רעצנאג רעד ןיא ןסַאּפניירַא טינ ךיז טעװ .יִז ,טסיײטשרַאפ ....ן'טנ ןזומ
 זיא יז ...ןטַאמָאלּפיד טימ ןטעקנַאב ,ןלוסנָאק ,ןרָאדַאסַאבמַא :רעפסָאמטָא
 רעקיזָאד רעד ןיא רעבָא ,ביל קרַאטש ךימ טָאה יז ןוא לדיימ ליואוו ַא עקַאט
 בָאה .ךיא סָאװ ,תונתמ עלַא יד ןַא ,ריד רעכיזרַאפ ךיא !טינ יז גיוט הביבס
 ךיוא עיינ ןפיוקוצ ןליפַא לע ךיא ,ןבעג ריא ךיא לע ,טפיוקעג דיא רַאפ

 ַא רַאֿפ ,רעטסוש ַא רעדָא רעדיינש ַא רַאפ ןכאמ הנותח יז לעװ ךיא ןוא

 לעװ טייֵצ וצ טייצ ןופ ןוא קיאור ןבעל ךיז טעװ יז ...הכאלמזלעב ןטוג

 םיִראוו ,טיורב-טנוּוא ףיוא.עדַאסַאבמַא ןיא רימ וצ ןדַאלנייא ןליפַא יז ךיא

 רַאפ םֶאוו טסייוו טָאג רַאּפ רעסעב רשפא זיא יז ןוא ביל ץנַאנ יז בָאה'כ
 - !ןסענרַאפ רָאג בָאה'כ ,יוא ...עשדָאדאסאבמַא ןַא ןּופ עט'בלכ עטלַא ןַא

 : :רעמונ ַא ןטעבענ ןוא ןָאפעלעט םוצ ןפָאלענוצ ןיא רע

 . ...וצ יז טפור ,ָאי ...?כעברַא רעד ייב ךָאנ זיא ַאלעשטדַאמ ?ָאי --

 טסעוו יצ טינ טסייװ ...תבש זיב קעװַא רָאפ ךיא ,דניקסיז טדער ָאד ,ָאי
 -וַצ תֶבֹש ..!ןטרַאװ לעוו'כ !רעכיז !טגנידאבמוא ,ןיינ ...?ןעמוק ןענעק
 ..!טיורב-טנווַא םוצ טכַאנ



 ,..םהליל ה יִצ ח ב יק יד

 זיא'ס . לוטש ןשירדָאמטלַא ,ןכיוה א ןיא טלמידדעג-בלַאה טָאה תור |

 ןשיפרָאד םעד ןופ לָאז ןסיורג ןיא .תֹוצה םורָא ,טכַאנ-וצ-תבש ןעוועג

 ַא ןיא טנערבעג טָאה ?ּפמעל-לָארטעּפ ןיילק ַא רָאנ ,לקנוט ןעוועג זיא זיוה

 ,ןוארב רָאטינַאס רעד ןפָאלשעו טסעפ טָאה עטעשוק ַא ףיוא .,לקניוו

 "עג ךיז ןבָאה ךיש עקסטאדלָאס ,עקיד ענייז .רעדיילק יד ןיא ןָאטעגנָא

 -רעדנאנבענ ייוצ ףיוא .ענַאלדָאֿפ רעד ףיוא ,םיא ןבעל טרעגלַאװ

 יָאקנילַאמ סור רעד ןגעלעג ןענייז ןטעב ענעגיוצַאב-סייוו ,עקידנעייטש

 | .ןאמנרעב ןוא

 .ןָאטעג ץכערק ַא רעטלַא רעד טָאה --- ...רעסַאװ ..!רעסַאװ ---
 יד ףױא םיא וצ ןעגנאגענוצ זיא ןוא טּפאכעגפיוא ךיז טָאה יז

 ;רענניפ-ץיּפש

 ,עקיד ןייז ןָאטענ טעלג ַא יז טָאה -- ןעקנירט טינ טסרָאט וד --
 , טנאה עטשטיינקעצ

 ַא רע טָאה --- ןגָארטעגרעביבא טרעגרע ןיוש ..,םיוא טינ טכאמ --
 ,שיסור ףיוא ןָאטעג למרומ

 רע ןיא סעדנוקעס עכעלטע .ןשיק ןפיוא ןלַאפעגּפָארַא זיא ּפָאק ןייז
 | . :טלמרומעג רעדיוו ןאד ןוא ליטש ןגעלעג

 זדנוא ןעמ טזָאל סָאװרַאפ ?רעטקָאד רעד זיא ואוו ...!רעסַאװ +--
 ?ןגיל ױזַא

 עסיורג טימ ן'תור ףיוא טקוקעג ןוא ןרָאװעג ךַאוװ םאזגנַאל זיא רע
 ;ןגיוא

 ןייפ ,ןושל רעזדנוא טינ/טסייטשראפ וד ...?ןירענַאקירעמַא יד ---
 !?עלעבייט
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 ,..ייטשרַאֿפ ךיא ---
 ...?טנרעלעג ?תמאב --|

 עּפַאש .יר ןוא ןָאלַאס כ ס"אמאמ רעד טנָאמרעד גנולצולּפ ךיז טָאה יז
 וי | : ;רעכיב

 לביימש ַא יז טָאה -- ןווָאטנַאמרעל ןוא ןעניקשוּפ טנעיילעג ,ָאי ---
 | /  .ןָאטעג

 ַא ,ןדאש טינ .טעװ רימ ,עלעבייט ןיימ !רעסַאװ ?סיב ַא רימ ביג --- |

 םינ ןוא ןעוועג ןעמ זיא גנוי ,טסיײטשרַאפ ...טרעגלַאװעגסױא ךיז טלעוו ַא

 ןלעוו סעקיװעשלָאב יד זַא ,טעשַארטטעגנָא ןעמ טָאה .ךס ןייק ןענַאטשרַאפ
 ןר ןיצְיפֶא יד רעבָא .ןעוועג טינ ץירּפ ןייק רָאנ זיא רעטלַא ןיימ .ןסישרעד

 .ןיא ,?ָאּפָאניטנאטסנָאק ןייק םירק ןופ :ןפָאלעגטימ ןעמ זיא ,ןפָאלעג ןענייז

 -- -- ןעמוקענ ןירַאּפ ןייק ןיא טיירדעגמורַא ךיז עיוװַאלסָאנוי

 !ךס ןייק ןדייר טינ טסרָאט וד ---

 ,ןעיצנא טינ גנַאל ןיוש ןעמ'ט רשפא .ןדַאש טינ ןיוש טשוו רימ ---

 וצ ,םייהַא טקנעבענ ךיז טָאהיס ...ןצרַאה ןֹופ ןדיײרּפָארַא/ ךיז טליוו .זיא

 םעד ןוא רעדלעװו ןוא רעדלעפ ערעזדנוא ,דנאלסור ?רעטומ רעזדנוא

 עקילָאמַא יד ראפ ןלָאצַאב טנעקענ ןעמ טָאה ָאד ןוא .,,טייצ:רעטניוו יינש

 .,,םיאטח

 סנאמנרעב ףיוא ןזיוועגנָא תוד טָאה -- !אקשודעיד ,רעליטש דייד ---

 | | | .טעב
 טינ ןוא טייז רענעי ןיא ןעיירדמוא ךיז טדיבורּפ טָאה רעטלַא רעד

 | :טנעקעג

 ?רבח רעד ,טעדנואוורַאפ רעווש ---

 .רָוֹואוו ןקידדעירפ ַא טאהעג טרָאד טָאה רע .ּפָאק ןיא רעבָא ,ןיינ ---

 | ,אמתסמ טנפעעג ךיז

 .?םייהַא ןרעקמוא ךָאנ ךיז טעװ ןעמ ,עקניבי? ,וטסניימ סָאװ -- = |
 ....ןרעקמוא ךיז ןלעוו עלַא ...ןרעקמוא ךיז טעװ ןעמ ,יאדווא ,ָאי ---

 ?מרומ ַא טָאה רע .סעינַאלד עריא ןיא טנַאה ןייז ןטמונעג יז טָאה ---
 . .ןפָאלשעננייא םאזננאל זיא ןוא " ,.רעפַאװ ...רעקַאוװו, :ןָאטעג

 ווא רעטסנעפ םֹוצ ןעננאנעגוצ זיא ,ןביוהענפיוא ךיז טָאה יז |

 ןעמ .טכַאנ ערעטסניפ א ןגעלעג זיא םורָא :גנַאהרָאפ םעד טרַאשענּפָא

 סָאד טלגנירענמורַא ןבאה סָאװ ,רעמייב יד ןופ ןציּפש יד ןעזעג רַאנ טָאה

 ַא .יירעסיש ַא ןופ ָאכע עטפמעדעג ַא ןעגנאנרעד זיא סנטייוורעדנופ .זיוה

 עריא .ןצרַאה ןרעביא ןָאטעג טעלנ ַא ריא טָאה גנולפייווצדאפ עטלַאק
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 ...טינ רענייק ...ןרעקמוא טינ ךיז טעװ ןעמ יג :טלמרומעג ןבָאה ןּפיל
 ' / ...ריא ןופ ןסיוו טיג וליפַא טעוו ןועמש ןוא ...טינ רענייק

 .ןעמעלַא רַאפ טכירעגמוא ןוא גנולצולּפ יז ; ןעשעג ץלַא| זיא'ס
 ,סקידתובחר ןוא סיורג א ,זיוה סָאד .טעברַאעג ָאד יז טָאה ךָאװ ַא וצ בורק
 ןופ טקורענּפָא רעטעמָאליק עכעלטע ,דלעפ ןיא ןיילַא ןביוהעג ָאד ךיז טָאה
 טָאה ןעמ .סעברעיװ ןוא ןלָאּפָאט עכיוה טימ טלגנירעגמורַא ,ףרָאד
 יד ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז ןסנאלובמַא .עטעדנואווראפ טכארבעג רדסכ
 ;ענייז ןטסרעמ יד .טרישזאדנאב ןיא טרירעּפָא טָאה ןעמ .רעדלעפ-טכַאלש

 ,ןלָאטיּפש-רלעפ ערעדנַא וצ רעדָא דירדַאמ ןייק ןרָאװעג טקישענּפא
 "וצ ,תעל-תעמ ןצנאג םעד טעברַאעג טָאה יז .דנאלרעטניה ןיא דעטייוו

 .עטעדנואוורַאפ יד ייב טכענ יד ןיא טכאוועג ןוא ךָאטפָאר םעד ןפלָאהעג
 ןופ ןטינשענּפָא ןעוועג ָאד טלָאװ ןעמ יו ,ןעמוקענרָאפ טפָא ריא זיא'ס

 רעד ןוא ןענַאנַאק ןוֿפ ןעמורב סָאד טרעהעג רָאנ טָאה ןעמ .טלעוו רעד

 -ךלעפ ןכרוד באטש ןטימס טדערענ טייצ וצ טייצ ןופ טָאה רעטקָאד

 | ,טניילרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,ןָאפעלעט
 ןוַארב רַאטינַאס רעד ןפיולוצ ןעמוקעג גנולצולפ זיא טכַאנרַאפ תבש

 | | : ןפורעגסיוא ןוא
 !קירוצ ךיז ןעיצ ערעזדנוא ---

 ?טנעאנ זיא אנוש רעד --
 ,..סיוא טזייוו --- |

 ןבָאה ןגיוא עלַא .באטש ןיא טרינָאפעלעט דיילג טָאה דעטקָאד רעד
 ַא .ןצָאז עטקאהעגּפָא טרעהעג טָאה ןעמ .לקניוו םענעי ןיא טעדנעוועג ךיז
 :עקידנטראוו יד וצ טיירדעגמוא ךיז רע טָאה רעסַאלב

 !עטעדנואווראפ יד ןריאוקַאווע ---

 ? רעטקָאד ,ייז ןענייז ואוו ---
 .ַא טימ טרעפטנעעג ןֹוא טכיווענביילג ןייז ןענואוועגקירוצ טָאה דע

 .:עמיטש רעטשרעהַא
 .ןגעוו טייקרעכיז ןופ רעבָא ,רַאפענ ןייק ָאמינ ---

 ַא טימ טלקיװטנַא ךיז ןשינעעשעג יד ןבָאה ןָא טונימ רענעי ןופ

 -מַא עכעלטע ןענאטשעג ןענייז ףיוה ןיא .םולח ןיא יו טייל ענש-ץילב
 ןוא ןיהַא ךעלטעבדנָארט יד טימ טנַאּפשענ ןבָאה ןרָאטינַאס יד .ןסנַאלוב

 .סמירָא יד רעטנזא עטעדנואווראפ טכייל טריפעג ןבָאה ערעדנַא .קירוצ

 .געוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה ןגָאװ רעטשרע דעד .טשיורעג טָאה רָאטָאמ ַא
 .ןטנעיצַאּפ עכעלטע ןגעװ ןעגנוזייוונַא ןבעגעג טָאה רעטסָאד רעד

 ראל הלגפ
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 םיא טָאה -- ?עטעדנואווראפ-רעווש יד טימ ןעמ טוט סָאװ ---

 א .ןוארב ראטינַאס רעד טגערפעג

 םלוּפ םעד טמענ ןוא טוג ױזַא טייז ,תור עטרבח ,ןעז דלַאב ן'דימ --

 רע ןיא ןיילַא ןוא ןענַאמגרעב ףיוא ןזיוװעגנָא רע טָאה -- ...םענעי ייב

 : - .םֹור ןטלַא םֹוצ ןעגנַאגעגוצ

 -:טקוקעגנָא יז ןוא ןגיוא יד טנפעעג טָאה רעטעדנואווראפ רעד

 .,ןָאטעג גערפ ַא גנולצולּפ הע טָאה --- ?תור --=
 .טקוקעגנָא טניוטשרעד םיא יז טָאה - ...?ָאי --

 ןוא -- ..סערדַא רעד ...ןועמש ...ןגָאז טלָאװעג ךייא בָאה ךיא ----

 ַא ,ןבילבעג ןייטש ןיא יז ןייזטסואוואב םעד ןריולרַאפ רעדיוו טָאה רע !
 | ,ןלייצ וצ ןסעגרַאפ ןוא ,עטלמוטעצ

 רעד טגערפעג טָאה -- ?גנַאל ױזַא סע טרעיודעג סָאװרַאפ ----

 ַא טרעהעג טָאה ןעמ .טעב טנַאמגרעב וצ ןעגנַאגענוצ זיא ןוא רעטקָאד

 רעטייווצ רעד ןוא רָאטַאמ ַא טשיורעג טָאה ףיֹוה ןיא ,יירעסיש עקיכליה |
 .ןקידנניל םעד טכארטַאב טָאה דעטקָאד רעד .ןרָאפענּפָא זיא סנַאלונמַא

 רע -- ןריטרָאֿפפנארט וצ ךעלרעפעג זיא םירבח ייווצ עקיזָאד יד ---

 ןרעמונ יד ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג ןֹוא עטסיל ַא ןיא טקוקעגניירַא טָאה

 ' / יילַאפ ןקידנעגנירד ַא ןיא רָאנ -- ןטעב יד ייב

 יד .עטעדנואווראפ עטצעל יד ןנַארטעגסױרַא ןבָאה ןראטינַאס יד

 ;רעפָאש א ןענַאטשעג זיא לעווש ןפיוא .ןרָאװעג רעטנענ זיא יירעסיש

 !טיירג זיא טנאלובמַא- רעד ,רעטקַאד רבח --
 . ?ָאי --

 .ןעמַאזוצ יירד עלַא ןרָאפ ןלעוו רימ זַא ,טנָאזענ טָאה ריוא ---

 | ?ףיוח ןיא ןגָאװ א ךָאנ ןַארַאֿפ --
 ,אי ---

 . "אטינַאס םוצ טדערעג רעטקָאד רעד טָאה -- ןרָאפטימ זומ ךיא ---

 .ירעה רעפָאש םעד ןוא .סנאלובמַא ןַא רעביא ךייא זָאל ךיא -- ןוָארב
 .באטש ןיא רעטעּפש עלייוו ַא טגנילק

 | ,רעטקַָאד רבח ,ָאי --

 ןטצעל ןיא ןעגנילק ךייא ןלָאז ייז ,באטש ןיא ןטעבענ בָאה'כ --

 | ,רעירפ ןגערּפנָא טנעק ריא רעבָא ,טנעמָאמ
 .טונ רעייז ---

 ,טנעמָאמ טוא ןיא ןייֵלַא ןפנאלובמַא יירד יד ןזָאל טיִנ רָאט ךיא -- !

 יב | .רשפא געװ ןגנַאל ַא ףיוא
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 !טנוזעג טראפ ,רעטקָאד רבח ,ךיז טייטשרַאפ ---
 !ןרָאפ ןעייג רימ ,תור עטרבח ,טמוק --- 2

 - ,ליטש טרערעגסיױורַא יז טָאה --- ביילב ךיא ---

 .:קילב ןטרעדנואווראפ ַא טימ טקוקעגנָא יז טָאה רעטקָאד רעד
 !ןזָאל טינ טציא ָאד ךימ ןענעק יורפ ַא ,שירַאנ טינ ךיז טכאמ ---

 נדערעג .רעפָאש רעד .טָאה -- .!ןטראוו + רימ ,העטקָאד רבח ---

 ,פעװש ןופ קידלודענמוא

 לעוו ךייא --- תונשקע טימ ןעירשענסיוא יז טָאה -- !ביילב ךיא --

 .טעב סנאמנרעב ףיוא ןזיוועגנָא טָאה יז -- !ןילַא ןזָאלרעביא טינ םיִא

 :ןרָאװעג טלמוטעצ זיא רעטקָאד רעד

 טנשקע ריא ביוא ,ןרַאטינַאס ייווצ ןייק ןזָאלרעביא טינ רָאט ךיא -- = -}
 : ,ןרָאפטימ ןוארב רַאטינַאס טעוװ ,ןייא .ךיִז

 טאה -- עיצַאוטיס אזַא ןיא ןביילב טינ ןיילַא ָאד ןעק יורפ ַא --

 ,קיאור טנָאזעג ןוַארב

 ןּפלַאז יד טרעהעג רָאלק טָאה ןעמ .ןרָאװעג רעקיכליה זיא.-יירעסיש יד

 .ףרָאד ןופ גנוטכיר רעד ןיא טרעטנענרעד ךיז .ןבָאה סָאװ ,ןזעיַארטימ ןופ

 | . יי :סױרַא זיא רעטקָאד רעד
 !דולַאס !באטש ןיא דלַאב טרינַאפעלעט ---

 יז ., ..?באטש ןיא ןגערפנָא ןעמ לָאז -- .ןֿפָאלעג ןענייז ןטונימ יד

 ןצונוצסיוא קיטכיוו זיא'ס ;טרָאק רעטצעל רעד ףיוא טליּפשעג יוװ ןבָאה

 ,עטעדנואווראפ-רעווש יד ןריטרָאּפסנארט טינ ןוא טייקכעלניײשרַאװ עדעי

 ךיז טָאה ריציפא-רעטנוא ןַא .ןָאפעלעט רעד ןעגנולקעצ ךיז טָאה לָאמַאטימ

 א ..ןרָאפעגּפָא יא באטש רעד :טָארד ןופ קע ןטייווצ םייב ןדלָאמענ

 יצ ידכ ,ףרָאד ןרַאפ רעטעמַאליק עכעלטע ךֶאָי ךיז טנָאלש לייײטּפָא רעניילק

 | ..,יירפ ךָאנ זיא נעװ רעד ,אי ...נוצקיר םעד ןכעלגעמרעד

 ךימ --- ןיירא ףיוה ןיא ןָאטעג ףוד ַא ןוַארב טָאה -- !ירעה .-- |
 | !ןרָאפ

 | !ָאי --
 ןכרוד טקוקעגסױרַא טָאה תור .ןכרָאנש ןביוהעגנָא טָאה ןישַאמ יד

 -רעהַא יז טָאה סָאװ ,רעדַאנַאק רעננוי רעד ןסעזענ זיא טנרָאפ :רעטסנעפ

 :סױרַא זיא רע .טערומכעגנָא ךיז םינּפ ןייז טָאה לָאמַאטימ .טכַארבעג

 : !גנונעדרא ןיא טינ רָאטָאמ ןטימ זיא סעּפע ---

 רעד = ןיא טעראּפעגמורַא ךיז ןוא לקעד סָאד ןביוהעגפיוא טָאה רע
 רַאפ ךעלטעבינַארט יד טיירנעגוצ ןבָאה רַאטינַאס ןטימ תור .עירענישַאמ

 ,סעקעד ןיא טלקיוװעגנייא ייז ןוא עקנַארס ר
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 | .ןוארב טנערפעג טָאה -- ?קיטראפ --

 ןוא קידלודענמוא ןרָאװעג ןענייז ייז .טרעפטנעעג טינ טָאה רענייקי
 -ַאטשעג ירעה זיא םורַא טונימ רֶאּפ א ןיא ,ריט רעד וצ קיאורמוא טסוקעג

 | | :לעוװש ןפיוא .ןענ

 ...עילַאק ןיא ןישַאמ יד --

 ?ןטכירַאֿפ סָאד ןרעיודעג טעוו גנַאל יו ---

 ןישַאמ ןיימ טימ .,,לייט-ץאזרע ןַא רימ טלעפיס .טינ ןעק ןעמ --

 .י ,טקידלושטנַא ךיז רע טָאה --- ןרָאפענקעװַא ייז ןענייז

 .ץתור ףיוא ןקילב עקיטייז ןפרָאװעג ןבָאה רענעמ עדייב
 | !ןגָאװ א ךָאנ באטש ןיא טרינָאפעלעט ---

 | | ;לביירט יד ןעמונעג טָאה ןוארב
 .טָאה -- !וָאללעח .,.טינ טרעפטנע רענייק ...!ןָאללעה !ןָאללעה ---

 -נעגנירד ַא ,באטש ןטימ ןדייר ליוו ךיא --- רעקרַאטש ןעירשעגניירַא רע

 ...ָאטַינ טדָאד זיא רענייק זַא ,ךיז טכַאד רימ ...!לַאפ רעקיד

 ,עטעדנואוורַאפ יד ףיוא ןזיוועגנָא תוד טָאה -- !רעליטש טסדער ---

 ךיא --- ירעה טגָאזעג טָאה -- ןטינשעגרעביא זיא עיניל יד דעדָא ---

 ,ןָאט קוק ַא ןײגסױרַא לע

 טימ ןיירַא זיא ןוא םורַא העש לטרעפ ַא ןיא ןעמוקענקירוצ זיא רע
 רעטסילפ ַא טָאה תור .ןענאטשראפ דלַאב ןבָאה ייווצ יד .טירט עליטש

 | ;ןָאטעג

 .ןרעה טינ ןלָאז עקנַארק יד .רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיירדַא טמוק --
 ןוַארב .גנוטַארַאב עצרוק ַא ןטלַאהענּפָא ייז ןבָאה רדח ןקיטייז ןיא

 | :םופוצ ןײנקעװַא ןלָאז רעּפָאש ןטימ תור זַא ,ט'הצע'עג טָאה

 ךיז טעוװ ריא ,?עיניל , ןייק טלעטשעגנ ייא טינ ךָאנ זיא לייוורעד ---

 !ןנירקכרוד

 קנַארש ןיא !עדייב ריא טייג .קידנלַאפיוא ןייז טעװ יורפ ַא = |
 | ,רעדיילק עליוויצ ןעגנעה

 פא ןזָאפ טינ ךיד ןעק ןעמ ,ןיינ ---

 .ירעה ןגָאלשעגרַאפ טָאה --- !יירד עֶלַא ןביילב רימָאל ---
 זַא ,ןסייה טעוו סע ,ןלעטש .טינ רימ ןלעוװו דנַאטשרעדיװ ןייק ,ןייג ---

 | .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןבענענרעביא קיליוװיירפ ךיז טסָאה וד
 - טרָאװענוצ טָאה ירעה .אפוג הרָאד ןופ ןעגנַאגרעד זיא יירעסיש יד

 ַא טכוזעגסיוא תור טָאה לייוורעד ,רעטצניפ ןצנאגניא ןראוועג זיא'ס זיב
 םייב .ןָאטענרעביא ךיז טָאה רע .קנערש יד ןופ םענייא ןיא גוצנא ןליוויצ
 יי | .:טגאזעג רע טָאה ןייגקעװַא
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 טינ ?ענש ױזַא סע ייז ןלעוו רשפא ,טייז ַא ןָא טניל זיוה סָאד -- ||
 !טכיל רעקינייוו סָאוו .טכאמ .ןָקרעמַאב

 יד ןשיווצ ןדנואוושרַאפ זיא רע זיִב ,טקוקעגכָאנ םיא טָאה ןוָארב
 ךוט ַא טײרּפשעגסיױא טרָאד ןוא ךַאד ןפיוא ףױרַא רע זיא ןַאד .רעמייב
 טָאה + ,עטעדנואוורַאפ יד טכארטַאב רע טָאה ןטנוא ,ץיירק ןטיור ַא טיפ

 "סיוא- ריז ןוא ןבילבעג םיא ןענייז סע ןסָאריּפַאּפ לפיוו טלייצעגרעביא
 | / :עטעשוק רעד ףיוא ןגיוצעג

 ךיא לעוו ,ןקעוו ךימ ריא טלָאז ףלעווצ .למירד ַא ןּפַאכ לעוו'כ ---
 .ירפדעדניא זיב ןכַאװ

 הי .ןוַארב ,טכַאנ עטוג ַא --
 ןפיוא קילב ַא ןפרָאװעג ןוא טּפַאכענפיוא ךיז רע טָאה לָאמ עכעלטע

 א ;רענייז

 ?ננונעדרָא ןוא ץלַא --

 !טונ ףָאלש ,ָאי ---

 סָאד טרעהרעד טָאה יז ןעו ,ףלעװצ-בלַאה רַאפ ןעוועג זיא'ס
 ןעוועג זיא םורַא .רעטסנעפ םוצ ןפָאלעגוצ זיא יז ,ןרָאטָאמ ןופ ןכרָאנש
 רעד רעבָא .טכיל םוש ןייק ןעזעג טינ טָאה ןעמ ...,?סָאטױא .רעטסניפ
 :ענייז סנגָאװ .ייווצ ...?ןקעוו םיא יז לָאז .טרעטנענרעד ךיז טָאה שיורעג
 ראש ַא ךיז ןבָאה סָאװ ,סנטָאש עכעלטע ןעזעג טָאה יז ןוא ןבילבעג ןייטש
 :רעמייב יד רעטניה טלעטשענ ךיז ןוא ןָאטעג

 ?זיוה ןיא זיא רעוו ---

 ,לָאטיּפש ַא ---

 ?עטיור ---

 ...!רענַאקילבוּפער ---
 .:רעטסנעפ םוצ ןפָאלענוצ זיא ןּוא טפאכענפיוא ךיז טָאה ןוארב
 ?ןעשעג ןיא סָאװ ---

 .ךיז טכאד ,ןטסישַאפ יד ---

 רעטניה ןופ עמיטש עננוי ַא טנערפעג טָאה --- ?רעוועג טָאה ריא ---
 ,רעמייב יד

 2 : ו ןיינ --

 !רעטסנעפ עלַא ןיא טכיל ןָא טדניצ --

 -ופיא זיוה סָאד זיא דלַאב .ןּפמָאל יד ןכוזפיוא קעוַא זיא ןוַארב
 .פקנוט ןבילבראפ זיא קָאטש רעטשדעביוא רעד רָאנ .ןרָאװעג טרינימ

 .טגערפעג רעטייוו עמיטש יד טָאח --- ?טייל-רעטילימ ןַאלַאּפ -- =
 ,עטעדנואנורַאפ-רעווש ייווצ ןוא רַאטינַאפ ןייא --- |
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 ?רעטסניפ ןביוא זיא סָאװרַאפ ---
 ,ןוַארב טרעפטנעעג טָאה -- ןּפמָאל ןייק טינ רעמ ןבָאה ריט --- 3

 | ,ןעמוקעגקירוצ טציא זיא רעכלעוו
 !ךיוה דעד ןיא טנעה יד ,פיֹורַא טלַא טמוק ---
 ןבָאה רעמייב יד רעטניה .ןביוהעגפיוא סמירא יד ,סױרַא ןענייז ייז

 - -  -.טנעה יד ןיא רעוװעג ןטקערטשעגסיוא טימ סנטָאש טרעיולעג
 ךיז טיירד טציא -- עמיטש עגנוי יד ןפורעג טָאה -- !וצרעהַא --

 ,ןָאט ריר א קינייװעניא ךיז טעוװ רעצימע ביוא !סיורָאפ טייג ןוא סיוא
 | : .רעייפ ןעגנאלדעד רימ ןלעוו

 רענעי טָאה -- !ךאד ןפיוא ןוא רעטטנעפ יד ףיוא גנוטכַא טיג --
 זוא -- ?עווש םעד ןטָארטעגרעבירַא זיא רע ןעוו ,ןשטנעמ ענייז ןליופַאב
 ריט רעד וצ ,ןטרָאד ךיז טמענרַאפ טציא ...!עלייו ַא ןייטש טביילב ריא

 | ...!מסטרַאװ ..,םטכער

 טָאה רענייא .ייז רעטניה ןַאמ יירד ןופ טירט יד טרעהענ ןבָאה ייז
 ןיא קידנעּפָאס ,ןטָארטעג רעווש טָאה רעטייווצ א ןוא טכייל טזײרּפשעג

 ןטסעפ א טימ טנאּפשעג ןוא ּפמָאל ַא ןגָארטעג טָאה רעטירד רעד .גנַאנ

 .לוויטש ןיא יו ,טירש
 ןיא .רעזדלעה ערעייז ףיוא סמעטָא עמירַאװ יד טליפעג יוװ ןבָאח ייז

 טרעהעג ךיז טָאה ןאד ןוא עלייוו ַא ןבילבעג ןייטש ייז ןענייז רעמיצ ןדעי
 ןופ ןעּפירקס טָאד ןוא ,ןטעב יד ףיוא סעקעד ןוא סנשיק ןופ ןשיור סָאד

 טָאה ּפמָאלןשאט 'א ןופ ןייש ַא .לבעמ ןטסקורעגּפָא ןוא ןריט עטנפעעג
 .ענָאלדָאּפ יד רעביא טשטילנעג ךיז ןוא טצילבענפיוא זייוװנטנעמַאמ
 ניילק ַא :ןכירטש עכעלטע טקרעמַאב תור טָאה ?גיּפש ַא קידנעייגייברַאפ
 -כָאנ יז טָאה קילב רענדעשז ַא .ןעלטיה עפייטש ,םינּפ קיד ַא ,עקצנָאװ
 יז .ןקור ןפיוא סעקשַארומ ןופ ןכירק סָאד טליפרעד טָאה יז ןוא טגלָאפעג
 ןרעכעה ןפיוא ,רעמיצ ןייא ןיא ןיא רָאנ .זיוה עצנַאג סָאד טנַאקעג טָאה
 .שיפרָאד ,ךייר ַא ןעוועג זיא'ס :לָאמ ןטשרע ּפוצ ןיירַא טציא יז זיא ,קָאטש

 ,טנַאװ רעד ייב ןענַאטשעג זיא טעב עטיירב ,עכיוה ַא :רעמיצ-ףָאלש
 ַא ףיוא ,ןבענַאד .ךוט ןטקיטשענ ,ןטבעוװעג-טנאח ַא טימ טקעדעגנוצ
 - רענעיַאלעצרַאּפ ַא ןענַאטשעג ןענייז ,לשיט ַא ןופ עטַאלּפ-למרימ רעסייוו
 ןעגנַאהעג ןענייז ןטייז עדייב ןופ ,לסיש ענרענייטש ַא ןוא רעסַאװ טימ גורק

 ענעלאטעמ ןיא ןנעלענ ןענייז ףייִז ךעלקיטש ןוא רעכוטנַאה עסייוו

 -- "...!לקניוו קיאור ַאזַא ןבָאה טינ לָאמנייק ןיוש ןלעוו רימ, .ןעלטכַאש
 טָאה גנאהראפ רעילב .ַא .קידנעייניײברַאפ ןָאטעג רעלק ַא יז טָאה
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 -עלְנ ַא טימ עסַארעט רעטסקינייװעניא ןַא ןֹופ רעמיצ סָאד טלייטעגּפָא
 .ץלָאמש טימ ןוא ריט  ַא טנפעעג טרָאד טָאה .טנאה א .םיפוס םענרעז
 .ךאד םוצ ןגיטשענפיורַא ייז ןענייז ךעלּפערט

 ןוא ןטייז עלַא ןיא ןָאטעג ןַאּפש א טָאה רענעמ יד ןופ רענייא
 ןרעטסילפ ליטש א טרעהעג ייז ןבָאה ןַאד .ןטרָאג םוצ ,!ןטנוא טקוקענּפָארַא
 ןטשרעביוא ןיא .קירוצ ףיוא ןייג וצ ןליופַאב ייז טָאה ןעמ .ןקור ןרעטניה
 | ,ןבילבעג ןייטש ייז ןענייז רעמיצ

 !ןעיירדמוא ךיז טנעק ריא --

 ַא טימ ,ריִציִפֶא רעגנוי ַא .רעמינּפ יד ןעזרעד ייז ןבָאה טציא
 רעד ייב .עטַאלּפ-?מרימ רעד ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה עקצנָאוװ רעלָאמש
 -טיירב ַא .טנַאה רעד ןיא ּפמָאַל ןטימ טאדלָאס ַא ןענַאטשעג זיא םייז
 טָאה סָאװ ,ךיוב ןקיד ַא ןוא םינּפ ןכעלטיוד ַא טימ ,ןַאמ רעקיציײלּפ
 . טקוקעג .ןֹוא ריט יד טלעטשרַאפ טָאה ,ןזיוה ענייז רעביא ןסָאלפעגרעבירַא
 יד ?ברַא ןפיוא ןגָארטעג טָאה רע .רַאטינַאס םוצ ָאד ןוא ן'תור וצ ָאד
 ' .ףיציפָא-רעטנוא ןַא ןופ ךעלדנעב

 ןלעוו רימ --- רעגנוי רעד טגָאזעג טָאה -- !ןעגנַאפעג טגייז ריא --- -
 !ןעמענטימ ךייא

 ?עטעדנואוורַאפ יד ןוא --- |
 ?רעהַא ןעמוק ןסייהעג ייז טָאה רעוו !ןבראטש ייז ןלָאז ---
 רענייא -- ןטעבעג תור טָאה -- ןזָאלרעביא ריא טנעק ךימ רעבָא ---

 .ןפױלטנַא טינ יוװ ייס לעוו ..,ךיא ..,טניירפ ַא רעניימ ןיא ייז ןופ
 ?סע זיא לָאטיּפש ַא רַאפ סָאוו ---

 .,,רענַאקירעמַא ןַא --

 א טָאה -- !?רעהַא ןעמוקעג ריא טנייז לווייט א רַאפ סָאװ וצ ---|
 :טכארטרַאפ עלייוו ַא ךיז רע טָאה ןַאד .ריִציפֶא רעד ןָאטעג יירשעג

 יױזַא עקַאט ןענייז ייז ביוא ,ןטנוא טייל יד ןקוקנֶא ן'רימ ---
 .ן'תור וצ טדערעג רע טָאה -- ןביילב ריא טעװ ,טעדנואוורַאפ

 סנכו

 -ענ סלַא ןלעטשוצ ירפ-ןנרָאמ ךיז ךיא ,טרָאוװ-ןרע ביג ךִיא ---
 .ןײֿפַא יורפ ןזָאל טינ ןענעק רימ --- ןואדב טגָאזעג טָאה -- רענעגנַאפ
 ..ןעניױשרַאּפ ינימ ?כ םורַא ךיז ןעיירד .טנגעג רעטסוּפ ָאד

 !קיװעשלָאב ,ליומ'ס טלַאה --
 ןשטנעמ עלַא ןענייז .ײמרַא רעשיטָאירטַאּפ = רעזדנוא ןיא --

 ,ףעש ןייז ןפלָאהעגרעטנוא רעסיד רעד טָאה -- - עקידנעטשנַא
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 םוצ ןכייצ א טכאמעג ריציפֶא רעד טָאה --- ּפָארַא ייז ריפ ---
 ןצעזניירַא ןעמ לָאז ןַאמ םעד -- ּפמָאל םעד ןלעטשקעװַא לָאז רע ,טַאדלָאס

 : .ןטנוא ןכַאװַאב ?ייוורעד יורפ יד ןוא ןָאימַאק ןיא

 !תור ,דולַאס ---

 !ןוַארב ,טנוזעג ייז ---
 -רעטנוא רעד ןָאטעג םורב ַא טָאה -- ...!עקנַאקירעמַא ענייש ַא ---

 .ןיילַא ןבילבעג ןענייז ייז ןעוו ,ריציפֶא
 ...?ָאי 2

 .טעב ןפיוא ןזיוועגנָא רע טָאה -- ָאד טכעלש טינ ןעוועג טלָאװ --

 !ןָאט וצ ךס ַא ,רעטייוו ןרָאפ ךיילג ןזומ רימ ---

 םעד טרַאשענּפָא רעקיד רעד טָאה -- - לנַאֿפ ןרעיודעג טינ טעווס ---

 ריט יד ןסָאלשענוצ טָאה ןוא עסַארעט דעד ףיוא סיױרַא זיא .,גנַאהרָאפ

 .ענעשעק ןיא טגײלעננירַא דע טָאה ?סילש םעדי .ךַאד םוצ

 רעד טָאה -- !ןביוהנָא טינ ךיז ןעמ ףרַאד רענַאקירעמַא יד טימ ---

 ןטיור ןופ ךוזאב ַא ןבָאה טעװ יז -- טנעה יד טפייזעג ריציפַא-רעטנוא

 ןיא לַאדנַאקס ...טסעטָארּפ ,עדַאסַאבמַא רעד ןופ גנושראפסיוא ...ץיירק

 | ... עסערּפ רעשיטָאידיא רעייז
 ןזיוועגנָא רעקיד רעד טָאה--- ...יז ןעמ ןעק םעדכָאנ ,ןטייקשירַאנ --

 !קרַאמ ןופ ּפָארַא ,ןטָאשַאב ,ןבָארגַאב --- רעװלָאװער ןייז ףיוא

 | | !טינ טנייה ---

 ייס ןוא ..דלעפ ןיא ןיוש טניל ןעמ יו נעט ?יפיוזַא ?סָאװרַאפ ---

 .בר-ברע רעד .וצרעהַא ןקעמשרַאפ רעצימע ירפ-ןגרָאמ זיב טעוװ יו

 | .ביור ךָאנ רעזייח יד ןיא טרעטשינ
 !שאווענּפָא ךיז ריִציפא רעד טָאה -- !ןסיוו ןיימ טימ טינ רעבָא -- = -

 ...ןםוק ...!טינ ךיא ןעק טנייה --- ךוטנאה סָאד ןעמינעג ןוא טנעה יד
 ייז זיב ,טקוקענכָאנ תור ייז טָאה , טרירעג ןבָאה סָאטױא .יד ןעוו

 ןְבָאה עטעדנואוורַאּפ ייווצ יד .טכַאנ רעד !יא ןרָאװעג םלענ !ענייז

 ןרָאװעג טשרעהַאב יז זיא עלייוו ַא .ןטעב ערעייז ףיוא טמעטָאעג רעווש

 טכיוט ,סָאװ | ,תוירחַא ןופ ליפעת ַא רעבָא .קערש רעשינַאּפ ַא ןופ

 טניפעג ןעמ ןעוו ,רַאפעג רעטסכעה ןופ טונימ ַא ןיא ףיוא לָאמסעבנַאמ
 ןעוועג רבוג םאזגנַאל טָאה ,ןצישַאב זומ ןעמ סָאװ ,ערעכַאווש ןשיווצ ךיז

 ןוא ןרעמיצ יד ןעגנַאנעגכרוד זיא ,ּפמָאל ַא ןעמונעג טָאה יז .,דחּפ ריא
 יד ףיֹוא קילב ַא ןפרָאװעג יז טָאה ןַאד .רעטסנעפ ןוא ריט ןסָאלשעג

 טנעלעגנַא-בלַאה טצעזעג ךיז ןוא סָאריפַאּפ ַא טרעכיורַאפ טָאה ,עקנַארק
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 -רעד יז טָאה ןניוא יד ןפָאלשעג טָאה יז רעדייא ךָאנ .לוטש ןכיוח ןפיוא

 ,..ןרעסַאוו ---

 ןסעװפיוא טינ לָאז רע ,טַאהעג ארומ יז טָאה -- ...שדשדש -- |
 = | !ךיילג -- ןווָאקנילַאמ

 קיריג טָאה רע ןוא ןּפיל יד ייב ןָאלג סָאד ןטלַאהעגוצ םיא טָאה יז
 ןבָאה ןניוא !עצרַאװש ענייז .טמעטָאענּפָא רע טָאה ןאד .ןעקנורטעג
 .ֿפָאק ןייז טלקיװעגמורַא טָאה סָאװ ,שֹואדנַאב ןקיד א ןופ טקוקעגסױרַא
 :ןיײזטסואווַאב ןלופ טקירדעגסיוא טציא ןבָאה ייז

 | הא ותֹור -- = |
 !ַאי יי

 זייק ןעמוק טסעוו וד זַא .ןכעל ןביילב לעװ ךיא יצ ,טינ סייוו ךיא -- |

 ןופ ןעמוקעג גנַאל טינ ...עק'רתסא עט'רבח ןיימ ןכוזפיוא וטסלאז ,זירַאּפ
 טינ ךיז ןעקיכ ...ףיוא טניואוו יז ...ןגָאז ןיוש ריד ןלעו הרבח יד ,ןליױּפ
 לעטָאה רעד , םיא טפור ןַאמייר ...?עטָאה ַא ןיא --- סעדדַא םעד ןענָאמרעד
 ,קיטומ ןברָאטשעג ןיב ךיא זַא ,ןגָאז ריא טסלָאז ."טינ טריטסיזקע סָאװ
 יז ..,טייחיירפ ןוא טייקיטכערעג ןופ ךַאז רעד רַאּפ ....ךַאז רעזדנוא רַאפ
 !ןניז ןלעװ ריס -- ןענייוו טינ ןוא טלפייווצראפ ןייז טינ לָאז

 :עלייוו ַא טורעגּפָא ךיז טָאה רע
 .?ןעקנעדעג טסעוו --

 ,ָאי --|=

 == !רעכיא רזח --
 ךיז טָאה עמיטש ריא .טרָאװ ייב .טרָאװ טרזחענרעביא טָאה יז

 דע --- .םַאזקרעמפיוא טקוקעג ןבָאה ןגיוא ענייז .ןרערט ןיא טקיטשעג
 ריא ןיא טצילבעגפיוא קנַאדעג ַא טָאה --- !דנאטשראפ ןרָאלק םייב זיא
 .?ןעּפעשט טינ עטעדנואוורַאּפ יד ייז ןלעוו רשפא :חומ

 .טנערפעג יז טָאה -- ?ךימ טסרעה וד --
 : ,ָאי --

 | | - ?ןע'נועמש ןפָארטעג וטסָאה ןעוו --
 ןוא .םיסַאקענעב ןייק ןרָאפעג ןַאד זיא רע ,ָאי ...!טרַאװ ..?ןעוו -- }

 | | .ןעמוקעגקירוצ לענש
 לעװ ךיא יצ ,טינ סייוו'כ ,רבח ,ןייא ךיז רעה ...!סייוו'כ ...?הָא --

 יי = | ...ןענַאדנופ ןעמוקסיורַא
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 - ,םקוקעננַא ףרַאש יז רע טָאה -- ?טעדנואווראפ ןעד טפיב ?וד ---

 -ַאב ןַײז ֹוצ ןעגנַאנרעד טציא ןטלָאװ רעדליב עטמיורטעג-טשרָאקַא יִוִו

 | ;,,1 רימ ןענייז ואוו --- ןייזטסואוו

 ַא ןיא -- עגַארפ ןייז רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז -- ..,?ואוו ---

 ..ןסיו םינ ןעק רענייק ,המחלמ ךָאד זיא'ס רעבָא ..!לָאטיּפש

 :קידנשרָאפ ןוא ףרַאש טקוקענ ץלַא טָאה קילב ןייז

 : ,, או ---

 םיא וטסלאז ,ןענועמש ןפערט זיא-טינ-ןעוו טסעוו וד ביוא זיא --
 בָאה ןאב םוצ קעװַא זיא רע טניז ...םיא ףיוא טרַאװעג בָאה'כ זַא ,ןגָאז

 יי 0 ?ןעקנעדעגנ טסעוו !טרַאוװעג ךיא

 .ןיא ליוק םענעי טניז ;ןכַאז ךיא סענרַאפ לָאמטּפָא רעבָא ,..ָאו --

 | | - 44! ןָא רעסעב ביירש ָאּפמַאק לעד ַאסַאק
 רעד ףיוא ןזיוועגנָא טָאה רע .רעטהעוו רָאּפ ַא ןבירשעגנָא טָאה יז

 ?וטש א ףיוא ןעגנאהעג זיא סָאװ ,?טנַאּפ ןשירעטילימ ןייז ןופ ענעשעק

 ֹ :ןבענַאד
 יי ! ןיירַא גייל ---

 קיטכעמנא זיא ּפָאק ןייז .טגנערטשעגנָא םיא טָאה ךערּפשענ רעד
 -קירֹוצ זיא תור .םיֹורֵט ַא ןיא ןעקנוזרַאפ רע זיא דלַאב ;ןלַאפעגּפירוצ

 - םורַא .לוטש ןפיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןוא רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ןטָארטעג

 סיד'תודופ ןבָאה םורַא רעמייב יד רָאנ .טייקליטש עטיוט א טשרעהעג טָאה

 --קנארש ןכיוה ַא ןופ קאט-קיט םעד טרעהרעד יז טָאה טציא .טלמרומענ

 ןגיוצעג ךיז ןבָאה סעדנוקעס יד .לקניוו א ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רענייז

 ןפיוא קילב ַא ןפרָאוועג טָאה יז ...?גָאט ןרעוו טעװ ןעוו .טייסיבייא ןַא יו

 רעד ,ףלע ןפיוא ןענַאטשעג  ןיא רעזייוו רעסיורג רעד :טַאלב-רעפיצ

 .טלמיררעגנייא םאזננאל טָאה יז ...?זיא לפיוו .ףלעווצ ןפיוא --- רעניילק

 ..ןוקדוק !וס-וק :עקווַאקוק ַא ןופ יירשעג .ַא יז טָאה טקעוועגפיוא -

 :ןעגנילק ןביֹוהעגנָא רעגייז רעד טָאה טציא !גנודניפרעד עשידָאמטלַא .ןַא

 סע ?ףלעווצ טשרע ?ןפָאלשענ יז טָאה גנַאל יו --- יירד --- ייווצ --- סנייא

 טולב ריא ןוא רעטסנעפ םוצ .קילב ַא ןפרָאװעג טָאה יז ?טינ ךָאנ טנַאט

 ַא טנכייצעג ךיז טָאה ןביוש עכיוה יד ףיוא :ןרָאװעג טרעוװילנרַאפ זיא

 טָאה פאק ןייז ףיוא .טלאטשעג עגנאל א ןעוועג זיא'8 ,ןטָאש רערָאלק

 ַא .לרינש םענעטכָאלּפעג ַא טימ טקיטסעּפַאב ,ךוט עסייוו ַא טרעטַאלּפעג
 טָאה יז .ןעלסקַא ענייז ןופ ןלַאּפעגּפָארַא ןיא ?טנַאמ רעיורג ,רעגנַאֿפ
 ןיא רעבַארַא יד ןנָארטעג ןבָאה ענױזַא :םישובלמ עקיזָאד יד טנַאקעג
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 ןיא ןוא ןרָאװעג םלענ עלייוו ַא ףיוא זיא טלאטשעג יד ...עניטסעלַאּפ
 ַא ןָאטעג רעמיש ַא טָאה רעטסנעפ ןטייווצ ַא ייב .ןענישרעד רעדיוו דלַאב
 ?טיה שירעטילימ א ןעזרעד טָאה יז .גנודיילק רעבלעז רעד ןיא רוניפ עקיד

 | : ןטירד ַא ייב ןכייצ ןטנַאקַאב ַא טימ
 | .,.ןּפָאק-ןטיוט ַא ,,,!ןרָאמ יד ---

 . טרימשענוצ טָאה קערש יד רעבָא .ןגיוא יד ןעיײרדּפָא טלָאװעג טָאה יז
 ןגױבעגּפָארַא ךיז ןבָאה ייז .רעטסנעפ יד ןיא ןטלַאטשעג יד וצ קילב ריא
 ןופ טנערבעג יו ןבָאה ןניוא עצרַאװש ערעייז .טכיוטעגפיוא רעדיוו ןוא

 ,רעמיצ ןופ ןעלקניוו עֶלַא ןיא ,?גייפ-ביור יו ,טרעטשינעג ןוא טסול

 ןוא פיל רעד רעביא עצנַאװ עטציּפשראפ ַא טגנעװַאב ךיז טָאה ןגנַאל םייב

 -ֿפַאהעגנייאגנאפ .ַא .טקעזניא ןקידנכוז ַא ןופ סרעליפ יד יוו טרעטיצעג

 :זדֿלַאה ריא ןֹופ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה יירשעג רעטלפייווצרַאפ ,רענעט
 | ...!טָאנ ןיימ טָאו ...!םלוע לש ונוביר ---

 :טּפאכענפיוא ךיז טָאה ווָאקנילַאמ

 ?ןעשעג זיא סָאוװ ,רעטומ עקילייה ---

 נא לא יא

 ַא טּפעלשעגסױרַא רעקיד רעד טָאה ,טרירעג ןבָאה סָאטיױוא יד ןעוו
 ךיז ןוא לזדלעה ןופ ןָאטעג יצ ַא טָאה ,סעזעג ןרעטנוא ןופ לשעלפ
 2 | :ןּפיל יד טשיוװענּפָא

 ? תמא עקנַאקירעמַא יד דָאש ַא --||
 ,ןטניה .טנרָאפ ןגָאװ םעניילק ַא ןיא ריִציִפֶא ןטימ ןרָאפעג זיא רע

 ןטימ ןשטנעמ עסירעביא ערעייז ןסעזעג ןָאימַאק םעניילק ַא ףיוא ןענייז
 ףיוא ןעגנורּפשענרעטנוא ןענייז סנגָאװ יד .ןוַארב רַאטינַאס םענעגנַאפעג

 | | | ,סעדורג עטעוועטראהראפ יד ;
 .רעפָאש םעד טגערפעג ריציּפֶא רעד טָאה --- ?געוו םעד טסנַאק --
 ץינרע ןיא רעמ ןרָאפ רימ .יײסָאש ןפיוא רימ ןענייז דלַאב ,ָאי --ה

 | : 0 / -  . ?טינ
 .טּפעפשעגמורַא ךיז גונעג/ ,ןיינ -- = }

 -עקיד רעד טָאה -- !תואצוה יד ןגָאלשסיױא טנעקעג טָאה ןעמ ---
 ?ָאסנַאפלַא| ,עלעצרעה ךאווש ַא ןנַארקעג טסָאה -- ןסעורַאפ טנעקענ טינ

 | ?זָאכַאדַאב ןיא טניילעגסיוא ייז ןבָאה רימ יו טסקנעדעג

 עקורפ א ריצוּפֶא רעד טָאה --- טנעקעג טינ ךיא בָאה טנייה --
 אי | - ,ןָאטעג
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 ןיא ןָאזינואנ.רעייז ,יסָאװ ?רעדנעלגנע יד רַאפ ארומ טסָאה --
 ןשינַאּפש ןקידנכאוופיוא םעד טייל ,ן"א ןרָאד א טינ זיא ראטלַארביג

 -םגנוטייצ א ןרזחרעביא ןביוהעגנ ַאמַאטימ רענעי טָאה -- יי

 רטיס?ך  - | |

 יז .ןעמַאמ ןיימ ןופ ווירב ַא ןעמוקאב ןטְכענ בָאה'כ רעבָא ,ןייג --
 רימ יז טָאה ,ונ .ןעז ךָאנ יז לעװ ךיא יצ טסייוו רעוו ,טסַא ןיוש ןיא

 ףמעק .טּפשמה-אסכ ןראפ ןייטש ןכיגניא לעוװ ךיא ,דניק = :ןבירשעג

 -םוא ןסיגרַאפ ֹוצ דיימראפ רעבָא .דנַאלרעטַאפ ןוא חנומא רעזדנוא רַאפ

 | --- ----- ןעיורפ ןוא רעדניק "ט טולב טסיז

 טלעוו רעד ףיוא רעדניק ןעננערב ןעיורפ יד ...!תוישעמ עכָאב --

 ,..ןטסיבכראנַא רעדָא "עטיור , ןרעוו ןֹוא ,רעטנוא ןסקאוו רעדניק יד ןוא

 ןטלַאחעג בָאה'כ -- טמירַאוװעצ ךיז ריציפַא רעד טָאה -- !טרַאװ -- .

 ךיא בָאה ,הירגנֶא ן'תעב ,ירפרעדניא טנייה .לעפטרָאּפ ןיימ ןיא ווידב םעד

 טלעפעג טינ -- ץרַאה ןפיוא ןזיוועגנָא רע טָאה --- ָאד טָא ליוק ַא ןעמוקאב

 .שַאט םענרעדעל ןיא ןבילבעג ןקעטש ויא ליוק רעד ןוא ?תמא ,ךס ןייק

 טָא -- ענעשעקיםיזוב ןופ שאט א ןגױצעגסױרַא רע טָאה -- ?ןעז טסליוו |

 ןצנאג םעד ןוא טּפאכעגמורַא ךימ טָאה רעטיצ רענדָאמ ַא !ךָאל יד זיא

 | .טרעדורעצ טנייה ךיא ןיב גָאט
 :ּפָאק ןטימ טלקַאשע; ןוא שאט םעד טּפאטַאב טָאה רעקיד רעד

 | היה ןיח --- לדיימ סָאד רעבָא ...!ָאידָאי ---

 יז .ןסָאש עכעלטע ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא.ןענייז רעטרעוו ענייז =

 .ןטייז עלַא ןופ ןעגנַאגרעד ןענייז ןוא טנעאנ רעד ןיא טכליהעגּפָא ןבָאה

 זיא ןגָאװ רעטשרעדָאפ רעד ,קסַארט ַא טיס טצאלּפעג טָאה דָאד-ימוג א
 פירקס א ןבָאה ןטניח ,ןלַאפעגמוא ןענייז ןריציּפא יד ןוא ןבילבעג ןייטש

 ;םירִא ןראפ/ ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה רעפָאש רעד .ןזאמראט יד ןָאטעג

 : ! טעדנואוורַאפ ןיב ךיא ---

 ,טכַאנ רעד ןופ עמיטש ַא ןפורעג טָאה !ןביילב ןייטש ---

 ריִציִפֲא רעד .ןָאטעג לפאצ ַא רעקיד .רעד טָאה -- !?עטיור, יד -- - וה

 :ןעננורּפשעגסױרַא זיא

 !רעייפ !םננָאוו יד ןופ סױרַא עלַא --

 א טנפעעג ןוא סָאטיוא יד רעטניה ןָאטענ ףראוו ַא ךיז ןבָאה יז = ||

 יא אנוש םעד ןעמ טָאה שינרעטסניפ דעקימורַא רעד ןיא רעבָא .יירעסיש
 ןופ .ןלָאּפָאט ייר א טניוועג ךיז טָאה געוו םעד סיואגנעל .ןעזענ טינ ץיגרע
 . טָאה רעמייב יד רעטניח ןופ .דלאוו ַא טנכייצעג ךיז טָאה געוו טייז ןייא

 : ןעירשעגנסיוא רעצימע
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 יָא שפה

 !רעטנוא ךיז טיג ---

 !-עייפ --- ריִציפֶא רעד טרעּפטנעעג טָאה --- !ַאינַאּפסע ַאבידדַא --
 ועמ טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ .ןעגנוטכיר עלַא ןיא ןסָאשעג ןבָאה ייז
 רעד ןופ ןעמוקעג ןענייז ייז רעבָא .ןליוק עטלייצעג טימ רָאנ טרעפטנעעג
 | .ליצ ַא ןיא טעטכירעג ןעוועג ןוא טנעָאנ

 : רעטעדנואוורַאפ ַא טצכערפעג טָאה ןָאימַאק ןרעטניה

 , ..!בראטש ךיא .,.!ַאימ ערדַאמ ---

 רעד ןָאטעג רעטסילפ ַא טָאה -- !טלגנירעגמורַא ןענייז רימי ---
 ,רעקיד

 | ?טסייח סָאוװ -- |

 .עוועונאליוו ןיא ןיירַא קירוצ יאדִווַא ןענייז "עטיור, יד --
 ןייק טינ ןענייז רימ זַא ,טסואוועג ךיילג ייז ןבָאה ןענַאװנופ !---

 | | .?"ענעגייא;
 -וא ךיז ףזומ רימ זַא ,ךיז טכַאד רימ רעכָא ..,טינ סייוו'כ -- ||
 | ...ןבענרעט

 ַא ןוא ןביוהעגרעטנוא סָאװטע ךיז ריִציּפֶא רעד טָאה -- !טרַאװ --
 -עג ַא ןרעייא ןריפ רימ !ףיוא טסרעה -- ןיירַא דלעפ ןיא ןָאטעג יירשעג

 רימ ןלעװ ,ןרעהפיוא טינ טעװ ריא ביוא ,רעטקָאד ןבושח ַא ,םענעגנַאפ
 / .ןסישרעד םיא

 ענלצנייא ייוצ ןלַאפענ ןענייז ןַאד .ליטש ןעוועג זיא עלייוו ַא

 | ,ןסָאש

 יד ןשיװצ טאדלאס ַא ןָאטעג םורב ַא טָאה --- !תונוז ןופ ןיז --
 | ,טננָאוװ

 : ? טעדנואוורַאפ טסיב ---

 .קיטייוו ןופ טעשטרוקעג ךיז רע טָאה --- !ָאידָאידָאי ---

 .רעקיד רעד ט'הצשעג טָאה -- !ןטראוו טינ רעמ רָאט ןעמ ---

 םעד רעהַא רימ טגנערב ...!טָאידיא רעטלַא ,עלייוו ַא ךָאנ טרַאװ---

 ןרעטניח םלוע םוצ ןָאטענ יירשענ א ריִציּפֶא רעד טָאה -- !םענעגנַאפעג

 ראטינַאס םעד קידנריפ ,ריפ עלַא ףיוא טעזױּפעג טָאה רענלעז ַא

 ,טנאה רעד רַאפ ןוָארּב

 ?שינַאּפש טסייטשראפ וד ---
 | : ,ָאז --
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 זרנוא ןוא ,ןסיש ןרעהפיוא ןלָאז ייז זַא ,שינַאּפש ףיוא ייז נאז ---

 | / !ףױא ךיד לעטש .ןעיײדּפַאב ךיד ןלעוװ רימ ,ןזָאלברּוד

 ןרירטנעצנַאק ֹוצ טימַאב ךיז טָאה רע .ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןוָארב

 | :ןעקנאדעג יד

 יז ריא ..!טיוט טעממ עלַא ָאד ..!ןעיב יומ ...!םירבח !םירבה --

 רעד טימ .עטעדנואווהאפ יד ןעוועטאר וצ טינ טסעגרַאפ ..,ףוס ַא ןכַאמ

 נָאז א ,רעטגערעגפיוא ןַא ,רע טָאה --- !טייוו טינ ָאד רעטסעווש-ןסנארק

 | שילגנע ףיוא ץאז ןטצעל םעד ןָאטעג
 עטשרע יד ייב ןָאטעג ךָאק ַא ךיז רעקיד רעד טָאה --- ?טפרעה וד --

 םיא לעו'כ ..?הַא ,שילגנע רע טרער סָאװ טציא ןוא --- רעטרעוו

 !ן'רטּפקעװַא
 . !ָאי --

 יו ,םורַא טניילעצ טייקליטש 'ַא ךיז טָאה ,טדערעג טָאה ןוָארב תעב

 ןבָאה רעמייב יד ,ןטַארַאב ךיז רעֶדָא טכרָאהעג ןטלָאװ ןטראד טייל יד

 רעטנוא רעד .לדלעװ ןטנעָאנ ןיא זיב ןוא ּפעק יד רעביא טלמרומעג

 ןוא ןקַאנ ןיא ןענוַארב טליצעג ,ןָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה ריִציִפֶא

 זופ רעװלָאװער ַא ןָאטענ ךליה ַא טָאה טנעטמָאמ ןבלעז ןיא ,ןסָאשענסױא

 .טָאה רעקיִד רעד .ןלאפעגמוא ךיילנ ןענייז עדייב .טייז רעדנַא רעד

 , :סיפ יד טימ טעגיררעג

 ...ןביילב טּפרַאדעג טרָאד ...ריד בילוצ ץלַא ..!םיבלכ --

 טָאה רע .ןפיולטנַא טריבורּפ רענייא טָאה ןָאימַאק םעד רעטניח ןופ

 טירש עקילייא טרעהעג ןעמ טָאה ןַאד .ןבָארג םוצ ןָאטעג ראש ַא ?ליטש ךיז

 זיא טציא .טפול רעד ןיא ןרָאװעג טקיטשרַאפ זיא יירשעג ַא .געיעג ַא ןופ

 | :ָאטיוא םעניילק םוצ ןכָארקענוצ טַאדלָאס ַא

 .טָארדעג לוק ןייז טָאה -- !ןבעגרעטנוא ךיז ןזומ רימ ---

 ?ןבילבעג ךייא ייב ןענייז לפיוו ---

 ,ייווצ ---
 :ןָאטעג ביוה א ךיז טָאה ריציּפֶא רעד

 , !רעטנוא ךיז ןביג רימ ---

 | !ךיוה רעד ןיא טנעה יד !סױרַא עֶלַא --

 ןופ .רענענעװו יד רעטניה ןופ טעזױּפעגסױרַא ןבָאה סנטָאש יירד = |

 :טרידנַאמָאק ןעמ טָאה טייז רעדנַא רעד

 רענייק זיא טרָאד ...!ינק יד ףיוא ךיז טלעטש !ןבָארנ םוצ טייג --

 | | ?ןבילבראפ טינ

 !עטעדנואוורַאפ יד רָאנ --
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 ןיַוגוצ ןלָאז .ייווצ ...!רעוועג ןבָאה ייז יצ ,ענעגנַאפעג .יד טכוזַאב ---
 ..ןםָננֲאְוְו יד טכַארטַאב ,עכְרֶאַכ .,.קיטבי ןרָאֿפ רעבָא .םָאטױא יד רעטניה
 .פענש טכַאמ

 ןופ .ןאטעג שטילנ א + ךיז םנטָאש קילד ןנעצ | ַא ןבָאה רעטעּפש עלייוו ַא = |
 יד טכַארטַאב ןוא רעוועג סָאד טלמאזעג ןבָאה עכעלטע .רעמייב יד רעטניה
 - .סָאטױא יד םורָא טערָאּפעג ךיז ןבָאה ערעדנַא ,עטעדנואוורַאֿפ

 .סעטסוק יד ןשיווצ . ,לדלעוו ןוא רעפיט ?לסיב ַא ןיירַא ייז טריפ --
 : .ןסָאשענ ליפוצ ןיוש !בָאה רימ ,פיטש סע טכאמ רעבִא

 רעג נוי רעד טגערפעג טָאה .-- ?זדנוא טימ ןָאט ריא לי סָאװ ---
 | ,ריציפא

 יי ר : עז ןיוש טעװ ריא --
 ןענייז רימ !ןסישרעד וצ זדנוא טכעד ןייק טינ טָאה

 י יה .נענעגנַאּפעג ערעייא
 ןוא --- ןלױּפַאב טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,ןַאמ םוצ ליטש טחערעג ןוא ןבָארג םעד ןעגנורּפשעגרעבירַא לירוחב גנוי א זיא -- !ָארדעּפ --

 ,.?ןזָאלרעביא םיא ן'רימ .רעדער ייווצ ןסַאשעצ ןענייז ָאטיוא םעניילק
 ,לןרטַאּפ עטייווצ ַא ןכאמ ךיז ןעק סע .ו זאלרעביא טינ ךאז ןייק =

 י | ,..ןעז לעוו'כ ,טוג --
 ערעייז .ןלרלעו ןיא טנַאּפשעג ןיוש ןבָאה ענעגנַאפעג יירד יד

 | :טריטסעטָארּפ לָאמַארעדיװ טָאה ריציפא רעד סעטסוק עטכידעג יד ןשיווצ ןעקנוזרַאפ ןענייז סגטָאש עסַאלב יד ןוא ףעמייב יד ןופ ןעמַאטש יד טימ זצלָאמשעננעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןטעוליכ
 0 !ןסישרעד טינ זדנוא טרָאט ריא --
 .טיירדעגמוא לָאמַאטימ ךיז טָאה רע .ןטסיופ יד .ןיא ןרעװלָאװער יד ,ןטניח ןופ טנאּפשענ םוטש טָאה ?דַאװ , יד
 ?תמא ,דנאלרעטניה רעזדנוא ןיא טנייז דיא ...והֵא --
 : !ןעננַאגעג רעטייוו ---
 ,..ייז ןלעוװ רעטסעװש-ןקנארק יד ןוא ןקידנערַאפ ייז ןלעוו ןרָאמ - יד ,םירבח עטעדנואוורַאּפ-רעװש ייווצ ערעויא ןגיל טייוו טינ ָאד --- }

 .ןגרעוורעד
 ןשיווצ סיורָאפ טזיײרּפשעג םאזגנאל ןבָאה ייז .ןגיוושעג טָאה ךַאװ יד

 ,סעטסוק עטכידעג
 יד ןעוועג .ןענייז רימ ,טכאנייב עירעטרַאדנאשז ןייק ךָאנ ָאטינ -- יי

 הָאנ,.יד טנעק ריא !? אוו ןזייוו .ךייא לעװ ךיא .לורטַאּפ עקיצנייא
 ...ןעװעטַאר
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 !ןביילב ןייטש .---

 ךַאו רעד ןופ רענייא .הליפת א טדעטסילפעג טָאה רענעגנאפעג ַא

 ןעגנורּפש עננאל טימ רע זיא ןַאד .ערעדנַא יד וצ טדערעג סעּפע טָאה

 | :י .:געוו ןופ דנאר םוצ ןפָאלעגוצ

 יי יי .ןָאטעג ףוד ַא רע טאה -- !ָארדעּפ .-- =

 ןוא רעטסניפ .רעד ןיא ןָאטעג ךוז ַא םיא רענעי טָאה.-- ?ןָאמוס ----

 | ?קיטרַאפ --- רעטנענ טקורעגוצ ךיז

 ןאוו ,ןזייוו ודנוא וו ריציפֶא רעד :ַאדדעּפ ,ןייא ךיז רעה ..,ןיינ ---

 ,רעטסעווש- ןקנארק ַא טימ עטעדנואוורַאפ ייווצ ערעזדנוא ךיז ןעניפעג סע

 !ןעװעטַאר ייז ןענעק רימ

 .ןעגנאפ וצ זדנוא .ידכ ,,עקטסַאּפ ַא רעכיז זיא'ס ...?וטסדער סָאװ -

 !ןעירשעגסיוא ךיוא סע טָאה רעטקָאד רענעגנאפעג רעד ---

 רעבָא ...תונברק ןטילעג ןיוש ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג ראג טָאה רע --

 - ...!םיא ןָא ןסעגרַאפ רָאנ ן'רימ ?רע זיא ואוו

 ןאפש ַא ןועמש טָאה -- אמתסמ ,עטעדנואווהאפ יד ןשיווצ ---

 רע טָאה ףוס םוצ --- ןבָארג טייז רעדנַא רעד ףיוא סָאטװוא יד וצ ןָאטעג

 ...לָאטיּפש ןיא םירבח יד ןנעוװ שילננע ףיוא טדערעג

 ןעגנאנעגכַ םיא ָאדדעּפ זיא -- - ?שילגנע טסייטשראפ וד ---

 ,ָאי ,ליפיוזַא ---|
 ?עקטסַאּפ א ךיוא רשפא ---

 ןיא עטיוט יד ןוא עטעדנואוורַאפ יד ןגָארטעג ןכָאה הרבח עכעלטע

 ןטכַאהעג סע ,עלעבעווש ַא ןדנוצעגנָא טָאה ןועמש .ןיירא דלַאוו

 5'רוחב עגנוי סָאד .רעמינּפ יד ןשיווצ טכוזעג ןוא ןפיוה ןיא טלעטשראפ

 | :ןגָאװ םייב טפיורשעגנ טָאה

 .ןטייבוצרעביא ףיוא דָאר ןייא רָאנ ןענופעג ןבָאה רימ ,ָארדעּפ ---

 7 | ...ןעז דלַאב ן'רימ !טסנעק וד סָאװ ,ץלַא וט -- |

 -ילימ יד טיול ןַאמ םעד טנָאקרעד ןועמש טָאה --- !רע זיא טָא --

 ןעװעג ןענייז סָאװ ,דנַאביץיירק ןטיור םעד ןוא דעדיילק עקסרענָאיצ

 ןוא סענעשעק ענייז ןיא ןָאטענ ךוז ַא טָאה רע .טולב ןיא טרימשרַאמ

 :עיצאמיטינעל ַא טּפעלשעגסױרַא

 רע טָאה -- :"לָאטיּפש רענַאקירעמַא ,"עדַאגיר -ןלָאקניל

 רעטיצ א טאה רע .ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא ןוא לוק ןפיוא טנעיילענרעביא

 רע סָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו .רעּפרעק רעצנאנ ןפיוא ןָאטעג

 | | / ;טגָאזעג

215 



 . .טבעל-רע .יצ ,ןעז רע לָאז ,"רעשדלעפ, רעזדנוא ףור א ביג ---
 ,ןוַארב ראטינַאס םעד טכארטַאב טָאה הרבח רעד ןופ רענייא תעב

 - :םיוכ ַא ייב טרַאּפשעגנָא ;טלדנאהרַאפ ייווצ יד; ןבָאה
 = .קילבנגיוא ןקירעביא ןייא ןייק ןעמַאזרַאפ טינ ךיז ןרָאט רימ ---

 עוויסנעפא עצנאג יד זַא ,ןָאמיס ,ךָאד טסייוו וד --- ָאדדעּפ ט'הנעטעג טָאה
 גונעג טאהעג ןיוש ןבָאה רימ ,ונ -- ...העידי רעד ןופ קיגנעהּפָא רשפא זוא
 / !סָאטױא יד טימ קילג

 ,,? .ןעוועט אר ךָאנ ייז ןעמ ןעק רשפא -- = *
 -ךעפ טָאה --- !ןעמַאז טינ ךיז רָאט ןעמ ,ץרוס ןענייז טכענ יד --- 3

 ןינע ןַא רָאנ טשינ .זיא/ס זַא ,טסייוו וד --- טגייצרעביא לוק רעטסעפ סָאר
 | : יי .גנוטער רעזדנוא ןֹופ

 0 : | ... ײטשרַאפ ךיא --
 טעװ ,ָאטינ עיניל ןייק זיא'ס ןמז לכ ןוא ןטנעמּוקָאד יד טימ --

 - ? רעטסעווש-ןקנארק יד טסנָאק וד ...ןעגנילעג רשפאה
 - .םורַא עלייוו א ןיא טרעפטנעעג ןועמש טָאה -- ...ןייז ןעק -- =

 -י | ? הלכי ןייד --
 .! ןיינ --
 ייז ןבעל "רעשדלעפ , רעד טכיוטעגפיוא טָאה --- שי טבעל רע --

 / !  ןקַאנ ןיא ליוק ַא --
2 

 ,ןעק ןעמ ביוא --- ָארדעּפ ןלופַאב טָאה --- רעדנוזַאב םיא טגייל ---
 ןעקנעדעג טסעוו ,ןבענַאד םיוב ַא ףיוא ןכייצ א טכַאמ ןוא .וצ םיא טקעד
 ' ? ןעמָאנ ןייז

 טציא ןועמש טָאה -- !סנגָאװ ייווצ ךָאד ןבָאװ .רימ רעבָא ...ָאי --
 לעװ ךיא ןוא ןרעסערג םעד ןעמענ טעװ ריא --- ןסָאלשטנַא רעמ טדערעג
 ןריבורּפ וצ רעסעב זיא יװ ייס .ָאטױא םעניילק ןטימ ןרָאפייברַאפ ןטרָאד
 | ,סעּפורג עדערעמ ןיא

 ןיא רעזייה ענעּפרָאװ עצ ליםױזַא ?ןיהַא ןפערט וטסעװ יו רעבָא --
 ! ןשטנעמ ערעייז וצ ןלַאפניירַא טסעוו ..!רעדלעפ יד

 ,ואוו ןזִיוװ טעוװ רע זא ,טנָאז רע ;ריציּפָא םעד ןעמענטימ לעוו'כ --
 ביוא .ןבעל ןב ביילב טינ רָאט ייז ןופ רענייק !ןיינ ,,.?ריציּפא םעד ---

 רענייק ןוא ןטייז עלַא ןיא ןרינָאפעלעט ןלעוו יז ...?ןּפַאכ ךייא טעוו ןעמ
 יי | | ! ךרודַא טיִנ טעװ

 !ןעמענ טינ זרנוא ייז ןלעֹו טייהרעקירעבעל זַא ,ריטנַארַאג ךיא --
 לא
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 םעד טכַאהטַאב טָאה רע .עלייוו עגנַאל א ןגיוושעג טָאה. ָאדדעּפ
 הרי : ןָאטעג גערפ ַא ןוא ןַאלּפ ןצנַאג

 -נואוורַשפ יד ןעמענ ,ןרָאפייברַאפ טרָאד ,סע טסייה ,וטסליוו זיא ---|

 | ? טייז רעדנַא רעד ףיוא ןיײגרעכירַא ןריבורּפ ןוא עטעד

 .ץַאלּפ ןפיוא ןריטנעירא ןזומ ךיז ןרימ .ָאי =
 ענייז .ןבעגרעביא ריד ייז ןלאז ריציּפֶא םעד זַא ,ייז גָאז ייג ,טוג ---

 --+ =- -- ןעמענ וטסעװ ןטנעמוקָאד
 | | ,טניירפ .,,קנַאדַא --
 ךיז ט'עמ ,ןָאמיס ,טָאי רעליואוו ַא טסיכ ,רבח ,סָאװרַאפ ָאטינ ---

 ?ייוורעד לע ךיא .טעּפש טרעוו סע ,לענש טציא ןוא ..,?תמא ,ןעז ךָאנ

 .ריד טימ טראפ סע רעוװ ,ןעז
 ןשיווצ ,שינרעטסניפ רעטכידעג רעד ןיא ןרָאװעג םלענ זיא ןועמש- =

 -תחדרק רעקרַאטש ַא ןיא יו ,טלסיירטעג ךיז רע טָאה עלייוו ַא .רעמייב יד
 יד רעטנוא .ענעגנאפעג יד טימ ךַאװ יד טכוזעג ןבָאה ןגיוא ענייז .עקַאטַא

 ןגייווצ ענעטכַאלפעגנעמַאזוצ יד ןשיווצ .סעטסוק יד טשיורעג ןבָאה סיפ
 .ןרעטש רעקיצנייא-ןוא-ןייא טלקניפעג טָאה רעמייב יד ןופ

 ; ןגָאװ םוצ ןעגנַאנעװצ זיא ָארדעּפ

 | ? עברָאכ םע טלַאה יוװ ---
 יצ טינ סייושכ .םַאזגנַאל ןרָאפ ןענעק ןעמ טעװ םעניילק ןטימ ---

 | יה .ןטלַאהסיוא גנַאל טעװ רע
 ןעניפעג טרָאד ןעמ טעװ רשפא .ןעמענ םיא טעװ ןָאמיס ,טוג -

 | | ,ןטכירַאפ וצ סָאװ טימ

 ?ןעד רע טרָאפ ןיהואוו ---
 טרָאד ןגיל סע ,לָאטיּפש םענעזעוועג ַא ןרעזדנוא ייברַאפ טרָאפ רע --

 | ,םירבח רָאּפ ַא

 יי ! םיא טימ רָאפ ךיא --
 !גנוי ױזַא ךָאנ טסיב .רימ יוװ רעגנעל ןעמַאז ךיז טעוו רע ---
 ! ןגָאװ םעד ןטכירַאפ טרָאד לעװ ךיא ,ָארדעּפ רבח ,רימ זָאל ---
 ? רעגייז רעד זיא 58יו/ ----

 .ףלעווצ ראפ לטחעפ ַא --

 יד טּפור -- טקוקעגמורַא ךיז ַארדעּפ טָאה -- ?ָאד ןענייז עלַא = |

 ! רימ ןרָאפ םונימ ףניפ ןיא !דלַאװ ןופ ןטַאי

/* * * 
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 ןיא ,טסָאּפ-:לקעּפ-ַא .טרעטעלבעגכרוב .אלעשטראמ טָאה קיטימכָאנ-תבש - =
 -ימ :ןיא טקישעגוצ טָאה רוזנעצ עשירעטילימ יד סָאװ ,ןכַארּפש עכעלטע!
 ןרעטלע .ןופ ווידב:ייז ןשיווצ ןעוועג .לָארטנַאק-תפסוה ַא רַאפ םגירעטסיג
 ןוא :ןליפעג .עסַײה-טקידדעגסיױוא ןבָאה .ןטסיימ ייד רעבָא  ,טניירפ-עטוג ןוא

 ןענייז ךס א .רעדנעל עטייוו ןיא תוקכ ןוא ןעיורפ .ןופ טפַאשקנעב עפיט ַא
  -רעטנוא ןגעוו טלייצרעד ;ךעלדופסיוא זבָאה- ערעדנַא ,שיטעטַאּפ ןעווֶעג
 עטסעוינ יד ,ןגעֶד ןוא .טינש ,טייקשיתב-ילעב ןוא רעדניק עקידנסקַאוו
 ,עבלעזַא ףיוא ןעוװעג ןוא ;גרעב יד ןיא ןריצַאּפש רעדָא רעדליב-ַאניק
 ךָאנ טשרוד א טקירדעגסיוא רעטרעוו ערָאלק ןוא עטקעריד טימ ןבָאה.סָאוו

 יי .ןעגנַאלרַאפ .עשיזיפ ןוא .עביל
 טעוװ רלַאב .,טכַארטרַאפ .ךיז ןּוא ןסירעגרעביא לָאמ עכעלטע טָאה יז

 רעּפרעק ריא ןּפָאלעגכלוד זיא גנוגערפיוא ןופ רעטיצ ַא ...!םיא וצ ןייג וז
 עצנַאנ יא .ןַײלַא ךיז רַאפ השוב עפיט ַא טשרעהַאב יז טָאה ךיולגוצ ןוא
 ךיז .טָאה יז .ןליוורעדיוװ ןוא גנוטרַאוװרעד ןשוווצ טלקַאװעג יז טאה .ךָאוו

 -ראפ יד ,טכַארבעגפיורַא טָאה רענלעק רעד סָאװ .,גָאטימ :םעד טנַאמרעד

 יד ןוא ןסָאריּפַאּפ עטרימופרַאּפ יד .,ןייוו-םורד .םעד .,ןזייּפשרַאפ ענעדיש

 טבעלעגרעביא טינ סגױזַא .יז'ט  גנאל ןווש .ןַאמ ןופ סמירָא יד ןיא ןטונימ

 ,אטח םענעגנַאנַאב א ןופ ליפענ א טימ ןעננורדעגכרוד ןעוועג זיא יז ןוא

 .ןלופעג- הטרח טסעוועג ןֹוא טציירעג ךיילגוצ טָאה .סָאװ

 ךייש .סָאװ ...?וצרעד טגָאזעג רעטָאפ רעד טלָאװ סאו ..,?דניז א --

 טינ םענייק טיינ סע ,ןינע רעכעלנעזרעּפ .ריא ןצנַאנניא סע זיא ,ןַאמ-םעז

 :ניא ,ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טייצלָאמ יד רעבָא !ןסיוועג ריא רָאנ --- ןָא
 -עצ טָאה .,עילַאנַאכקאוו.ַא יוװ ,טָאטש רעטרעגנוהעגסיוא רעד ןופ ןטימ

 -וצ רעשיטעקסַא טעמכ ,רעגנַאל-םישדח ןופ טכיוועגכיילג .םעד: טרעטש

 -ענפיוא יז טָאה לָאמ עכעלטע .תונויער יד טשימעצ ןוא טיײקנטלַאהעגקיר

 םענרענייטש ןכיוה :ןפיוא ּפערט יד וצ טרעהענוצ ךיז ןוא ּפָאק םעד ןביוה

 -תוניכש ןיא ןעננולקעצ טפָא ךיז טאה סָאװ ,ןָאֿפעלעט םוצ ןוא ; ;גנַאנפיױרַא

 | | ..רעמיצ ןקיד

 ַא ןעוועג זיא - רעטאפ ריא .עילַאטיא- -ןופצ ןיא ןסקַאװעגפיוא ןיא יז

 יד ןופ .רעקיטַאּפמיס ַא ,ןעיידיא עקיטרַאננייא טימ ,טסייג ןופ שטנעמ

 -עבכעה יד ןיא רערעל ַא .ןעגנונייצרעביא .עשיטילָאּפ .ענייז ןיא ןטסיכרַאנַא

 ענייז .ןופ טסואוועג טָאטש ןיא עלַא ןבָאה ,עלוש-לטימ ןופ ןסַאלק ער

 ןעוװעג ןיא ןוא טרעטעגרַאפ םיא יִז טָאה ןָא זייוודניק ןופ .ןעגנוניימ

 ןעמונעגטימ ,רָאי .ןציירד- ףלעווצ וצ ,רעטעּפש יז טָאה רע ןעוו ,ךעלקילג
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 ןגעוו ןהענעסקַאוורעדי יא .טיִמ:ייוו .,ריא טימ טסעומשעג ןוא- גרעב יד ןוא
 .טלַא יז ןיא + רָאי ןצרעפ .רעכיב ןוא .טסנלק ,טֿפַאשלעזעג- ןּוא ןשטנעמ

 ןעמ טָאה טבאנייב ,טכאמ רעד וצ ןעמוקענ זיא ?.עשטוד; רעד ןעװ ,ןעוועג

 .םיא ןופ העידי ןייק טָאהעג טינ רעמ ןבָאה ייז ןוא-{עמונעגוצ רעטאפ-.םעד

 ןֿבָאה םיבורק עטנעָאנ רָאנ ןוא ,טרילָאזיא טבעקענ-ייז .ןבָאה טלָאמעד טגיז

 ;{ברָאטשענ זיא רעטומ יד ןעוו-..טייצ-וצ טויצ ןופ ןכוזַאב :וצ ייז טנַאװעג

 -ימַאֿפ רעכייד ַא-טימ ,ןירעיצרעד-רעדניק סלָא ,טרעדנַאװעגסיױא יז טָאה
 .יז ןיא ךָאנרעד -סעיצידַארט .עלַארעביל ןטלַאהענפיױא טָאה סָאוו ,עיל

 -נעטשבלעז טבעלעג טָאה ןוא םָארטש-עיצַאדנימע ןטימ ןעמואוושענטימ

 .דנַאלשטייד .ןוא עּפָארייאד לַארטנעצ ,ןיוו ןיא קיד

 -שיאיידיא ןופ ןזיירק ןיא טרעקרַאפ יז טָאה עּפָארייאקברעמ ןיא
 ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןלַאוטקעלעטניא ןוא רעלטסניק בור'ס ,ןשטנעמ עטנעאנ

 .רעשיטילָאּפ רעד ףיוא העּפשח עשיטקַארּפ עדיווטעי ןרָאלרַאפ גנַאל ןופ

 לֶאצ רעקידנגייטש רעד טימ ,עּפָאריײא רעלטיהד ברע רעד ןיא .טייקכעלקריוו

 -יטרַאּפ רעשיגָאנַאמעד ןופ ,םוטרעגריבניילק ןטריניאור ןוא עזָאלטעברַא

 עקיזָאד יד ןבָאה ,ןילּפיצסיד-הכולמ רענרעזייא ןופ ןלַאעדיא ןוא קיטילָאּפ |
 ןעזעגסיוא ,דיחי ןופ טייחיירפ רַאפ ןקידיירּפ רעייז טימ ,סעקּפורג עניילק
 םּורַא ױזַא .ןסַאמ עטמיטשעגי-קניל יד ןופ ןגיוא יד ןיא וליפַא שימָאק

 ןיא ,םערוטש ןשיטילָאּפ ןסימורא ןופ טױילָאזיא טעמכ טבעלעג יז טָאה |

 -יֿמע עשיסור ןופ ןוז ַא ,רעלָאמ ַא טימ טַאהעג הנותח יז טָאה ןילרעב
 טמולחעג ןוא טעברַא ןייז ןיא ןעקנוזרַאפ ןצנַאגניא ןעוועג זיא רע .ןטנַארג
 ןופ גיז ןכָאנ ןרָאפעגרעבירַא ןענייז ייז ןיהואוו ,זירַאּפ ןייק עזייר ַא ןגעוו

 -ןטנַארנימע עניילק יד ןיא טניואוועג ןבָאה ייז .דנַאלשטייד ןיא םזיצַאנ

 סָאװ ,ןכַארּפש ןיא סעיצקעל עריא ןופ ןעִיועג סנרפמ ךיז ןוא ךעלכלעטָאה
 ,רעדליב יד ןֹופ ןוא ,ןדָאי-רעדנַאװ יד תעב טנרעלענסיוא ךיז טָאה יז

 קיליב ַא ןעגנודעג ייז ןבָאה סנטצעל .טפיוקרַאפ ןטלעז רעייז טָאה רע סָאװ

 ןכוזַאב וצ ףיוא טלעג טרָאּפשעג ןוא ירוסנָאמ קרַאּפ םייב ?עילעטַא,
 .ייז ?ָאדַארּפ , ןופ םואעזומ םעד ןקּוקנָא טלָאװעג טָאה רע ואוו ,עינַאּפש

 - ,גירק-רעגריב רעד ןכָארבעגסױא .זיא'ס ןעוו ,דירדַאמ ןיא ןעוועג ןענייז

 יז טָאה לָאמסָאד רעבָא .בוטש ןיא ןביילב לָאז יז זַא ,טלָאװעג טָאה רע

 ןטשרע ןיא .ןעגנַאגעגטימ זיא רע .סַאג ןיא  ּפָארַא זיא ןוא ןבעגעגכָאנ טינ

 ַא ןעוועג זיא רע זא ,טלייצרעד רעטעּפש טָאה ןעמ .ןלַאפעג רע זיא גָאט

 ."גנוגעװַאב רעלַאנַאיצַאנרעטניא , רעד ןופ טסיכרַאנַא רעטנַאקַאב
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 ןוא ךיוא העּפשה 8 טאהעגנ ביֹוהנֶא ןופ ןבָאה סָאװ ,םירבה עריא
 טָאה יז ואוו ,ןטמָאַּפ םעד ןעמוקַאב ריא רַאפ ןבָאה ,טָאטשי-טּפיוה רעד
 יז ואוו ?עטָאה רעד .ןשינעטנעק-ךַארּפש עריא טימ ןצונ ןעגנערב טנעקעג
 ךיז טָאה יז ןוא לָאטיּפש ַא רַאמ ןרָאװעג טריזיווקער זיא םניואוועג טָאה

 רעלַאמרָאנ רעד טימ טבעלעג ןוא ,לטרעּפ-דעטעברַא ןֵא ןיא ןגיוצעגרעביא
 עצרַאוװש ניּפ טימ ןוא גנורעקלעפַאב רעדירדַאמ רעד ןופ ןסע עיצרַאּפ
 1 | - ,ןסָאריּפַאּפ-עקרָאכַאמ

 טימ רָאנ ןפָארטעג ךיז טָאה יז .רָאי ַא רעכעה רעבירַא זיא ױזַא
 רנאל ןופ ןשינעעשעג עשיטַאמַארד יד טבכעלעגטימ טָאה ,םירבח עכעלטע
 טָאה יז םנח ,ןַאמ ןייק טימ ןעגנואיצַאב ערעטנעג ןייק טּפינקעגנָא טיג ןוא
 ןופ רעטעברַאטימ ערעדנַא יד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג
 ַא טעדליבעג יז טָאה ,ןגיױא עיולב טימ ,עקירָאה-דנַאלב ַא .ָארויב
 יד ףיוא סנירַאטערקעס .עשינַאּפש עקיטיוה-ןיורב יד טימ טסַארטנָאק
 ריא .טײקסַאלב עדלימ א טגיילעצ ךיז טָאה טכיזעג ריא ןופ ןכירטש עכייוו
 ןרָאװעג רענעגיוצעגסיוא ךָאנ זיא סָאװ ,רעּפרעק רעשיטפַאלע ,רעקנַאלש
 -ןעיורפ א ןופ טייקדנור יד ןטלַאהעגפיױא טָאה ,רָאי-רעגנוה ןֹופ ךשמ ןיא
 ריא ןופ טלַארטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,טייקפייר ןופ ץייר רעד ןוא עיניל
 ןלעה ריא ןופ טייקרָאלק רעד ךרוד ןרָאװעג טפמעדעג יו זיא ,ףוג ןצנַאג

 גָאט ןטשרע ןופ ךיז טָאה יז רעכלעוו טימ ,טייקטסנדע יד רעבָא ,קילב
 רעפסָאמטַא ןא ריא םורַא טײרּפשעגסיױא טָאה ,טעברַא רעד ןיא ןפרָאוװעג
 טלוב ךיז טָאה סָאװ ,טײקנסַאלעג עשירעמיורט ריא ןוא ,ץרא-ךרד ןופ
 טקריוועגטימ טָאה ,רעינַאּפש עקידוועריר יד ןופ הביבס רעד ןיא ןעזעגנָא
 .רענעמ עגנוי יד ןֹוא ריא ןשיוװצ ץנאטסיד ַא ןפַאש וצ

 ןעמוקעגניירַא זיא רע ןיהואוז ,ָארויב ןיא ןפָארטעג יז טָאה רניקסיז
 ַא ןבָאה זומ יז זַא, ,ןסָאלשַאב ךיילג טָאה רע .רוזנעצ ןופ םינינע יד ןיא
 -ַאב א ןיא טבעל ןוא עקטסיכרַאנַא עטנייצרעביא ןַא זיא יז םגה ,ןַאמ
 טונימ רעטשרע רעד ןופ טשימעצ יז טָאה גנוטלַאה ןייז ."טָאטש רעטרעגַאל
 וצ יו ,ריא וצ ןגיוצאב גנולצולּפ ךיז ןאמ ַא טָאה ןטאנָאמ ליפיֹוזַא ךָאנ .ןָא
 ךיז רע טָאה שינעגעגַאב רעטשרע רעייֵז ייב ךיילג .יורפ רעטרעגַאב ַא
 ענייז .ןגיוא יד ןיא טכַאלעגניירַא ריא ןוא ?וטש ריא רעביא ןגיובעגנייא
 קיטייצכילג ןוא טקידיילַאב ןבָאה רענניפ עקידיהּפצוח ,עקידוועריר
 ןייז קידנליפרעד ,ןרָאװעג טיור זיא יז .טולב ןיא םערוטש ַא טקעוועג
 טָאה ,טסורב ריא וצ טקירדעגוצ תויחש ננאל ןָא ךיז טָאה סָאװ ,םירָא
 טימ קידנפערט ,ןָאטעג ?כיימש ַא םעד טָאטשנָא ןוא ןרעזייב ךיז טלָאװעג
 .ןגיוא עקידעבעל ,עקידלקניפ ענייז קילב ריא
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 / ןטיטציא זיב ריא וצ טסַאוטנַאק רעקידנעטשלופ א ןעוועג זיא רע

 ייווצ .ורוצ טזָאלעג טינ ןוא טשרעהַאב יז טָאה טייקירעניינ ַא ןוא ,ןבעל

 יד ליפא .ןסקאוועג זיא ורמוא ריא .ןסױטשענּפָא םיא יז טָאה ןכָאוװ
 ,קיטליגכיילג טעמב טרירומנעצ טציא ויב טָאה יז סָאװ .,"ווירב-עביל

 -עטניא ךעלנעזרעּפ ךיז טָאה יז ןוא םינַּפ םעיינ א ןעמוקַאב דניצַא ןבָאה

 ןילַא םיא יז טָאה לָאמניוא ןוא .טלַאהניא רעייז טימ טריסער
 ַא טשרעהעג טָאה רעמיצ ןייז ןיא .ןעמוק ליוו יז זַא ,טרינָאפעלעט

 טינ טָאה ןעגנאהרָאפ ענעניױצרַאפ ,עקיד יוד ךרוד .טייקיאור עכעלטימענ

 יד טרעהעג טינ טָאה ןעֿפ ןוא טָאטש ןופ למוט דעד ןעגנורדעגניירַא
 רעד ןופ ןרָאװעג ןסירענסױרַא לָאמַאטימ זיא יז ,ןשרַאמ עשירעטילימ
 ןרָאװעג ןגנָארטעגרעבירַא זיא ןוא רעפסָאמטַא רעקידנזיורב רעקימורַא

 ןוא טיורב םַארנ טרעדנוה ןופ, םישדח ךָאנ .טלעוו רעדנַא ןַא ןיא

 -רָאפ עכעלטע ןענַאטשעג שיט ןפיוא ןענייז "?ָאַאלַאקַאב ןקידנעקניטש
 -נִא ןֹוא טרוכישראפ יז ןבָאה םילכאמ עטעפ יד .ןייוו ןוא ןזייּפש

 טָאה ןייו רעטכידעג רעד .טייקדימ רעסיז ַא טימ רעּפרעק םעד טליפעג
 ןוא ?עטָאפ ןיא ןגיוצענסיוא ךיז יז טָאה עטשיודַאב ַא ,ּפָאק ןיא ןגָאלשעג

 .סָאריּפַאּפ רענַאקירעמַא ןַא ןופ ךיור ןכעלסיז םעד ןגיוצרַאפ

 עלייוו ַא יז טָאה --- ?ןסָאריּפַאּפ עכלעזַא םיא וצ ןעמוק ןענַאװנופ,

 רָאנ ןעמ טרעכיור דירדַאמ ןיא זַא ,טניימענ טָאח יז -- ןָאטעג טכַארט ַא

 .ןרעלק גנַאל טזָאלעג טינ יז טָאה רע ..."נָאט ַא קיטש ףניפ ,עקרָאכַאמ
 ןגעו ןטכארט וצ טאהעג טייצ םעדכַאנ יז טָאה ךָאו עצנַאנ ַא טעמכ
 רענייז ַא ןביז .ןייגניהַא טינ רעמ טעוװ יז זַא ,טנַאזעג ךיז טָאה יז .םעד

 ןבעלנייועג םעד ןעמונעג טינ ןוא טעברַא רעד ןֹופ ּפָארַא יִז זיא
 יַמיִלֶא  םוצ טריפעג יז סיִפ עריא ןבָאה רעטעּפש העש ייווצ .יַאװסַארט

 | ביי ,?לעטָאה-איּפ

 18 הא רק

 ךיז ןוא סעדורג יד ףיוא ןעגנורּפשעגרעטנוא זיא ָאטיוא רעד
 היוא יו ,ןסעזעג זיא ןועמש .ןנַאז-גיז .עטכייל ןיא ,רוכיש ַא יו ,טנעװַאב
 ךיז ןכָאה רעמייב .רעטסנעפ ןכרוד טסוקענסױרַא רדסכ טָאה ןוא ןליוק

 טָאה'ס .רעזייה ןעזעג םוטעמוא טָאה רע ןוא טכאנ רעד ןיא טלקָאשעג
 סע יז לָאז סָאװרַאפ .עצנַאג-ן'העש ןיוש ןרָאפ ייז זַא ,טכַאדענ םיא ךיז

 -רלעפ א ןיא ןרָאפּפָא טעװ יז זַא ,טנַאזעג ןַאד טָאה יז ....?ןייז .אקווד

 .לנ

 יז



 -רַאטש ץלַא טלּפַאצעג טָאה .ץראה ןייז רעבָא .טמעשרַאפ .ךיז רע טָאה --
 | | . ,רעקיטסַאה ןוא; רעק

 םעד טגערפעג רע טָאה -- ףןעװעג טרָאד ריא טנייז ןעוו ----
 | ,ריִציפֶא - -

 רעד .ףיֹוא ןרָאפעגסױרַא ןענייז ריס  ,יונעג טינ סייוו'כ --- |
 | | | .ףלע ךָאנ ?טרעפ א עיצקעּפסניא

 ַא ףיוא ןגיובעג ךיז ןוא טלקאוועג רעקרַאטש ץְלַא טָאה ןגָאװ רעד
 - :עקילייה יד טשטנעבעג ןוא טרעזייבעג ךיז טָאה עכרָאכ .טייז

 ,ןבַאמ סעּפע ןעק ןעמ יצ ןעז לעוו'כ ,עלייוו ַא סױרַא טמוק -- =
 ַא ףיוא ןזיוועגנָא טָאה ריִציִפֶא רעד .ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ייז

 : רעמייב יד ןשיװצ טרעמישענ טָאה סָאװ ,טכיל רַאבקרעמַאב-םיוק

 !סע זיא טרָאד ?טעז ריא ---

 | | !סופוצ ןפיולוצ ן'רימ !םֹוק . ---
 ןפלעהוצ טעוװ רע -- עכרַאכ ןטעבעג טָאה --- רעביא םיא זָאל ---

 ,ןנָאו םייב

 | !םיא רַאפ טריטנארַאג בָא. ךיא ,ןיינ ---

 רע טָאה -- !טייז ַא ןָא ןגָאװ םעד ןָאט ּפוטש ַא רימ טפלעה ָאט ---
 טציא ..,רעמייב יד ןשיווצ ; " !טוג ,ױזַא טָא --- דָאטָאמ םעד טלעטשעגּפָא
 יה | -ןייגמימ ךיא לע

 םייב .סיורָאפ ריִציּפא םעד ןבירטעג ןוא ןפָאלעג קיטסַאה זיא ןועמש
 :ןבילבעג ןייטש רע זיא רעיוט

 !ףיוה ןכרוד יג וד ,עכרָאכ ---}

 טָאה ּפמֲאֹל ןייא .קינייװעניא ןיירַא ייז ןענייז טייווצ- יבלַאז/
 .פַאז ןסיורג ןרעביא טכיל לקנוט ַא טיירּפשראפ ןוא שיט ןפיוא טנערבעג
 םענייק .ןעמ טָאה רעמ: .עטעדנואוורַאפ ייווצ ןגעלעג ןענייז לקניוו ַא ןיא
 :דיִצופֲא םעד טקוקעגנָא גנערטש טָאה ןועמש .ןעזעג טינ

 : | ?רעטסעװש-ןקנארק יד זיא ואוו ןוא --=
 :רעביא יז ןבָאה דימ זַא ,ךייא רעווש ךיא ;ןעוועג אד זיא יז -- :

 יי | הי א אה הי א סד כב ! טזָאלעג
 יד ןֹופ םענייא טקעוועגפיוא טָאה עמיטש עטנערעגפיוא ןייז =" 2

 ןאּפש ַא טָאה ןועמש .ןשיק ַא ףיֹוא ןָאטעג ךרָאש א טָאה ּפָאק ַא ..עקנַארק
 :ןפורעגסיוא טָאה ר עקידגניל רעד .וצניהַא ןָאטעג

2 
 א



 1 ןָאמיס ,טָאג ןֹופ ןעמָאנ ןיא ---- }
 | ...1 ווָאקנילַאמ ---

 ?טייצ עצנַאנ יד ןעוועג וטסיב ואוו ---

 :? רעטסעווש-ןקנַארק יד זיא ואוו --|

 טלאװעג יז .ןבָאה יז ,ָאי ...?רימ ןענייז ואוו ..,?עקנַאקירעמַא יד -- }

 - .ןפָאלטנַא ןיא יז ןוא ןענע'גרהרעד

 ןרָאװעג לופ זיא קילב ןייז .ריִציּפֶא ןפיוא טקוקעג טָאה ןועמש
 רעטשרעטניה ַא .ןופ רעװלָאווער א ןגוצעגסױרַא טָאה רע .סָאה טימ

 ;ןייצ יד ןשיווצ ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ענעשעק
 ! טע'נרהרעד יז טָאה ריא -- ||

 לָאמַאטימ רע טָאה -- !טרַאװ ...טָאג ייב ריד רעווש ךיא ,,ןיינ --
 ןועמש .ןביוא ףיוא רעגניפ ַא טימ ןזיוועגנָא ןֹוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא
 .לֹוק ס'תור טרעה רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע .טכרָאהעגפיוא טָאה

 :ןעמָאנ םייב ןפורעג םיא טָאה יז .יירשעג רעטלפייווצרַאפ ַא ןעוועג זיא'ס

 ...!ןועמש ...!ןועמש ---

 | א ַ* א

 א . טקעטשעגניירַא טָאה ןאברוט ןטימ ןַאמ רעכיוה רעד ןעוו
 -םיוא תֹור יא ,רעטסנעפ םעד ןסירעגפיוא ןוא םַאר ןיא טעליטש

 יז .עטעדנואווראפ יד ןופ .ןטעכ יד ןבעל טלעטשעג ךיז ןוא ןעגנורּפשעג
 םעד רעטניה . .ךיילגוצ ןקידייטרַאפ טלָאועג .ןוא ..ץוש ,טכוזעג יו .טָאה
 רעד ..לטיה ןפיוא ּפָאק-ןטיוט ןטימ רעינַאּפש רעד ןיירַא .זיא .ןגנַאל

 ,גיוא ןפיוא םלעב ַא טימ רענַאקָארַאמ רעקירעדינ ַא ןיירַא זיא  רעטצעל
 רעינַאּפש רעד .טקוקעגמורַא ךיז ןוא ןבילבענ ןייטש עלייוו- א ןענייז ייֵז

 ?עשיורא יד וצ טרעהעג 2 לָאמיפש רעד זַא ,טנָאקרעד רעטשרע רעֶד טָאה
 -י - - | :ץלַא ןעמ געמ .ָאד .זַא ןוא

 ןוא ןפורעגסיוא הע טָאה .-- .!עטעדנואוורַאפ יה וצ  ךיז טמענ ---

 - יי = .ן'תור וצ .ןָאטעג ןאּפש ַא ןַיילַא
 .טָאװ ;רעװלָאװער .ןסיצנייא םעד .ןפלָאהַאבמוא ןענַאטשעג -.זיא יז -

 .ענעשעק ןיא טקעטשעגניירַא .ריציּפָא-העטנוא רעד טָאה ,ןעוועג ָאד זיא

  .;ןגיוא יד ןיא ?רעייפ ַא טימ טקוקעגנָא יז טָאה טאדלַאס רעד

 יי 1 | ! ? רעטולימ'א ָאד ןַארַאפ =
 . : ; ןייכ ===
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 טרעטשינעג רעגניפ עקנילפ טימ טָאה לענַאקָארַאמ רעקירעדינ רעד -
 -עײרַא רע טָאה םיצפח ןוא טלעג .עטעדנואווראפ יד ןופ םידגב יד ןיא

 סנאמגרעב ןופ :לטנַאמ ןטיירב ןייז ןופ סענעשעק עפיט יד ןיא טקַאּפעג

 טכארטַאב סע ,עלעטעצ ןיילק א ןגױצעגסױרַא רע טָאה שאט-לטנַאמ ַא

 -תֶארֲא סע רע טָאה ,טלעג ןייק טינ זיא'ס זַא קידנעעז ,ןוא טכיל ןגעס
 ַא יו .טרירעג טינ ךיז טָאה רעכיוה דעד .דרע רעד ףיוא ןפרָאוװעג
 .'תור ןױפ קילב  ןייז ןעמונענּפָארַא טינ רע טָאה רעטיפושיכרַאפ
 :טמלצעגרעביא ךיז ןוא ןניוא יד טימ טלטניּפעג טָאה ווָאקנילַאמ

 | --- -- == ןקילייה ןוא ןוז ןוא ןטַאט ןופ ןעמָאנ ןיא --

 עד ןָאטעג יירשעג א טָאה -- ?ליומ סָאד ֹוצ םיא ךַאמ --

 ַצ ןָאטעג יצ ַא יז ןוא טנַאה ַא רַאפ ן'תור טּפאכעגנָא טָאה רע .רעינַאּפש
 :ריט רעד ייב טגָאועגנַא םיא טָאה .רעגנַאל רעד .רעמיצ קיטייז ַא

 | ! רימ זָאל ---

 זַא ,ןסעגרַאפ טסָאה = ןעירשעגסיוא רענעי טָאה -- !דַאופ ---

 !טנאשזרעס ןיב ךיא

 דַאופ טָאה . ,ןָאש ןשירעלעפַאב-שירעטילימ ןופ םשור ןרעטנוא|
 .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא ןַאד ןוא ענורטס ַא יוז ןגיוצעגכיוא ךיז טשרעוצ

 םורב א רע טָאה דלַאב .טלסיירטעג ריז זבָאה עצנָאװ ןייז ןופ ןציּפש יד

 | : ןָאטעג
 ! רעטשרע רעד ןיירַא ןיִב ךיא ---

 / !טנאשורעס ןיב ךיא --
 ' ןרעטיצ ינק עריא יו טליפעג טָאה יז .ּפָאק ןיא טשימעג טָאה ן'תור

 ףליה טכוזעג ןבָאה ןגיוא עריא .ןלַאפוצמוא טינ טגנערטשעננַא ךיז ןוא

 רעמירערינ רעד יװ ,ןעזרעד טָאה יז .םירבח יד וצ טעדנעוועג ךיז ןוא
 .ןווָאקנילַאמ וצ ךיז טרעטנענרעד ןוא לאשזדניק ַא סױרַא טיצ רָאמ

 םעד טיירדעגמוא טָאה רענעי .טלסיירטעג פיוא יז טָאה קערש ןופ יירשעג
 :ייווצ ערעדנַא יד וצ ןָאטעג ראש א ךיז- ןוא עלייוו ַא טכרָאהעגפיוא ,ּפָאק

 ...ןליבמָארט א א ...!טמוק רעצימע זַא ,ךיז טכאד רימ ---

 םױצ טנאה ַא טגיילעגוצ ןוא ּפעק יד ןביוהענפיוא ןבָאה יירד עלַא
 יד ןופ ןגייווצ יד רָאנ .ליטש ןעוועג טציא זיא םורָא רעבָא ?ּפעל-רעיוא

 .טניוו ןטימ טעידוסעג ךיז ןבָאה רעמייב עקימורַא
 ...יאדוַא טכַאדעגפיוא ךיז --

 ...?רעוו - :טמוק - ןעמ זַא - ,טֿבאדעג עלייוו ַא ךיז טָאה ן'תור ךיוא

 קילבנניוא פעד טצונענפיוא טָאה יז ...!ןפלעה טינ ָאד ריא טעװ רענייק
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 יירד עֶלַא .ןפיול ןעמונעג ןוא טנַאה יד ןסירעגסױרַא טָאה ,גנושימעצ ןופ

 זױוה סָאד טנָאקעג טָאה יז .ריא ךָאנ געיעג א ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה

 -רַאפ יד ןבָאה רעטסניפ רעד ןיא ,ןרעמיצ יד ךרוד טיירדענ ךיז ןוא
 טייל-רעטילימ יד סָאװ ,קנערש ןוא ןטעב יד ןָא טּפאלקעגנָא ךיז רעגלָאפ

 רעד ןיא ןוא ןטלָאשעג ןכָאה ,ןלַאפעגמוא ןענייז ,טקורעצ רעידפ ןבָאה

 תוחוכ יד יװ טליּפעג טָאה יז .ןרעדנַא ןפיוא רענייא ןסיוטשעג שינעלויא
 ןיא ןוא ךאד ןפיוא :ןלַאפעגנייא ריא זיא לָאמַאטימ .םיוא ריא ןעייג
 ךיז טָאה יז ...?סנַאלובמַא ןיא רעװלָאװער א ןבילבעג זיא רשפא !ןטרָאג

 .רעמיציףָאלש עניילק סָאד ןפָאלעגכרוד זיא ןוא ּפערט יד טימ טזָאלעג
 עסַארעט רעד ףיוא סיורַא זיא יז ,ּפמָאל רעד טנערבעג ךָאנ טָאה ןביוא

 טינ קינייוװעניא טָאה ?סילש ןייק ...!ןסָאלשעג .ריש יד ןָאטעג יצ ַא ןוא
 ןענַאברוט יד ןוא גנַאהרָאפ םעד טרַאשעגּפָא טָאה טנַאה ַא .טקעטשעג
 | .ןניוא יד רַאפ ןָאטענ ל?דניווש ַא ןבָאה

 / ענייז ןוא רעגנַאל רעד ןָאטענ יירשעג ַא טָאה -- !לעוא'ל ַאנַא --
 | .טולב טימ ןפטָאלרַאפ ןענייז ןניוא

 ןיא ןרָאװעגנ טנַאזעג זיא'ס םגה ,טרָאװ טָאד ןענאטשראפ טָאה יז

 טעדיישרעטנוא סָאוזּפַאנק רעבָא ךיז טָאה'ס .טקעלַאיד ןשינַאקָארַאמ

 רעד תעב ,טנרעלעג טָאה יז סָאװ ,שיבַארַא םענייר םעד ןופ גנאלק ןיא
 ךיא טָאה יז .עניטסעלַאּפ ןיא ?עיצַאזיבַארַא, רעד רַאּפ גנוטיירגוצ
 :טגָאזעג עבלעז סָאד טָאה סָאװ ,רעפטנע םעד ןענַאטשרַאּפ

 | ...!טשרעוצ ךיא --
 ...1 !ךיא ---

 רעד ןפורעגסיוא טָאה -- !םיבלכ רענַאקָארַאמ ,ּפֶא ךיז טקור ---
 ,טנַאשזרעס

 .ןופ ןעלדייש יד רעביא רענניפ יד ןטלַאהעג ייז ןבָאה יירד עלַא

 רעגנאל רעד .ןדנעל ערעייז ייב ןעגנאהעגּפָארַא ןענייז סָאװ ,ןטעליטש יד
 ,ןטייז עדייב ןיא ןייצ יד טימ טערישטשעג ןֹוא ןטימניא ןענַאטשענ ןיא
 ןוא טנָארפ ןטקינייארַאפ ןימ א ןפַאשעג טציא ןבָאה ערעכַאוװש ייווצ יד

 עטסעדנימ רעִייז ןגלָאפכָאנ טזומעג טָאה רע .טקוקעגנָא קידנעָארד םיא
 ףיוא ןפרַאװ ֹוצ ךיז טיירג ,ןענַאטשעג ױזַא ייז ןענייז עלייוו ַא .גנונעוַאב

 ענעשעק ןיא טנַאה יד טקעטשעגניירַא רעגנַאל דעד טָאה ןַאד .רעדנַאנַא
 רעד .ענָאלדָאּפ רעד רעביא תועבטמ ןפיוה . ַא ןָאטעג רעדיילש ַא ןוא

 טינקעג טָאה ,דלָאנ ןופ גנאלק ןכָאנ ןָאטעג ףרָאוװ א ךיז טָאה םלעב ןטימ

 : טלמַאזעג ןוא
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 ןייז ןטיבעג רע טָאה -- ?דַאופ ,ָאי ,רעטייווצ רעד ךיא רעבָא --

 .ןטעדניברַאפ
 טינ'רעבָא םיא טָאה'ס .ןייֵלַא ןבילבעג טציא זיא רעינַאּפש רעד

 םיא ןֹוא ןטסָאמרַאֿפ ךיז םָאה רענַאקָאדַאמ רעד .ןטערטוצּפָא טסַאּפעג

 ךיז ,לקניוו ַא ןיא ןלַאפעג זיא רע .עדרָאמ ןיא טסיופ רעד טימ טגנַאלרעד

 :טעיַאוװעג ןוא ןּפיל יד ןופ טולב סָאַד טשיװעג

 !ןענרעלנָא ריד ךיא לעװ ןנרָאמ ...!טנאשזרעפ ןיב ךיא ---

 -- !טנוה רעקיבלגמוא וד ,ןטנאשזרעס ןייק ָאטינ ןענייז ָאד -

 יד טימ ץתור ןָאטעג םענ ַא ןֹוא רעגנַאל רעד ןָאטעג םורב ַא טָאה

 סמיֹרֶא יד ןיא טרעמַאלקעגנייא ,ןביוהעגרעטנוא יז טָאה רע .סעינָאלד
 ףיוא עצנָאװ ןייז טריּפשענ טָאה יז .דרע רעד ףיוא טניײלעגּפָארַא ןוא

 ריא טקעדרַאפ ןבָאה ןַאברוט ןֹופ סענערב עקידנלאפּפָארַא יד ,ןפיל עריא

 טנעה עדייב עריא טשטעווקעגנעמאזוצ רע טָאה עינָאלד ןייא טימ .םינּפ

 טָאה יז .רעדיילק עריא ןסירעג טָאה טנַאה עטייווצ ןייז .ןקור ןרעטניה
 ןייא .ןקור ןרעביא ןוא ןעלסקַא יִד ןיא קיטייו ןכעלקערש ַא טליפרעד

 ןייק טלעטשעג טינ ןוא ןייזטסואווַאב םעד ןרָאלרַאפ יו יז טָאה עלייוו

 טזָאלענּפָא טָאה ,טייקיטכעמנָא ריא טריפשרעד טָאה רע .דנַאטשרעדיוװ

 .ךיז ֹוצ ןעמוקעג רעדיוװ זיא יז .ןטעלג ןביוהעגנָא יז ןוא טנעה עריא
 טָאה ,ךיז ןופ ןָאטעג סיוטש ַא םיא .יז טָאה ,תוחוכ עלַא קידנעננערטשנָא

 ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה יירשעג רעטלפייווצראפ ַא ןוא ּפָאק םעד !סירַאּפ
 : ןדלַאה ריא ןופ

 | ..}{ןוע מש  ןןועמש - ...!ע מ ַא מ --

 ןיא ןסיבעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןייצ ענייז טליפרעד יז טָאה טציא
 ןבָאה קילבנגיא ןבלעז ןיא .טלננארעג ךָאנ ךיז טָאה יז .בייל ריא
 ַא ןופ יו פאלק ַא טרעהעג ךיז טָאה ןַאד ,ןסָאש ייווצ טכליהעגּפָא
 ענעסירעצ עריא ףיוא ןָאטעג ץירּפש א טָאה טולב םָארטש ַא .רעמַאה

 ןרָאלראפ טָאה יז .טסורב ריא ףיוא ןלַאפענ זיא ּפָאק רעסַאנ ַא .רעדיילק
 | .ןייזטסואווַאב םעד

 * א *

 ןופ ןַאלעשטרַאמ טקעװענפיוא טָאה רענייז ַא ןופ ןגָאלש סָאד
 ן'חעש דס ַא ןציז ןופ טפייטשרַאפ ןעוועג ןענייז סיפ עריא .למירד ןטכייל

 -כרֹוד זיא ןענָאימַאק-אשמ ענַאװַארַאק ַא .לעטָאפ ַא ןיא טרַאּפשעגנָא

 רעכַאװ זיא יז  ,רַאװלוב ןטנעָאנ ןכרוד יירעקסארט ַא טימ ןרָאפעג
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 יד רעביא טנעה יד טימ קידנּפאט ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ,ןראװעג

 םיא ,רעטסנעפ םוצ טכיילשענוצ ךיז יז טָאה ,לבעמ עקידנעײטשמורַא
 .ןסיורד ןופ טפול רעשירפ רעד ןיא ּפָאק םעד טקעטשעגסיורַא ןוא טנפעעג

 .שינרעטסניפ רעטכידעג א ןיא ןעקנוזראפ ,טָאטש יד ןנעלעגנ ןזיא ןטנוא

 רעייפ רעקיטש .ןענָאנַאק ןופ לעוד ַא טכליהענּפָא טָאה טייוו רעד ןיא
 ץראווש םעד רעביא סנניוב עטיור טנכייצעג ,ןרעטש עקידנלַאפ יװ ,ןבָאה
 רָאנ .טכאנ רעד ןיא ט'מלוחעג ייֵלַא ןַא טָאה סנסופוצ .טכַאנ רעד ןופ

 ךיז ןבָאה ,עיצינומַא ןֹוא זייּפש טימ ענעדָאלעגנָא ,סננָאװ ענלצנייא

 טרעהעג טָאה ןעמ .סענרעטמַאל ענעשאלענסיוא טיפס טרַאשענייברַאפ

 ךיז ןבָאה ןליוז-טכיל עקיזיר ,ןרָאטָאמ ערעייז ןופ ןעּפָארכ ערעווש סָאד
 -למיה םעד טּפאטענמורַא ןוא ןעלקניוו ענעגראבראפ ןופ טקערטשעגסיוא

 - ,בלעוועג
 םוצ טרַאשענקירוצ ךיז טָאה ,טלעק ןופ ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה יז

 .ןעלסקַא יד רעביא דיילק טשטיינקעצ ַא ןפרָאװעגנרעבירַא ןוא לעטָאפ

 זָאלשירעג ךיז ןוא רעטסנעפ םוצ ?וטש ַא טקורענוצ יז טָאה ןַאד

 ףעלטשער יד ןבירטעצ ןוא ןזָאלבעננירַא טָאה לטניוו ַא ,טצעזענּפָארַא

 .ןרָאװעג רערָאלק ןענייז ּפָאק ןיא ןעקנַאדעג יד .ןגיוא עריא ןופ ףָאלשי

 ...!ּפָאק םעד ןרָאלרַאפ ...?רעמיצ ןייז ןיא ךעלטננייא ָאד יז טוט סָאװ
 יז ןעוו !קעװַא יז טעוװ ,ןנָאט ןביוהנָא רָאנ לָאז ,ףוס ַא זיא טציא רעבָא

 ...טבאנ עצנַאנ יד ןביילב ךַאוו ױזַא טנעקעג יז טכָאװ ,סָאריּפַאּפ ַא טָאה
 ...ןסָאריּפַאּפ ןַארַאפ רעכיז ןענייז ?לשיט-טכַאנ ןייז ןיא

 ןכרוד ןָאטעג זיירּפש ַא קיטכיזרָאפ ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יז
 ןוא טייקלקנוט רעד וצ טניואווענוצ טציא ךיז ןבָאה ןניוא עריא ,רעמיצ

 םוצ ןעמוקעגוצ יז זיא ךעלדנע .?בעמ יד ןדיישרעטנוא טנעקעג טָאה יז
 יצ א טָאה יז .רעטניט ַא ךָאנרעד ,ןָאטעג גנולק ַא טָאה זָאלנ ַא .שיט

 -םוא טָאה יז .ןָאטעג עּפירקס ַא טָאה שיט רעד ,דָאלפוש ַא ןָאטעג |
 יז טָאה וויטקניטסניא ,בנג א יו ןעמוקענרָאפ ןיילַא ךיז ןוא טלּפַאצעג
 ןענייז טֶא .טעּפָארכעג טכייל טָאה רע .טעב םוצ ּפָאק םעד טנירדעגמוא
 ןבָאה רעטייוו ךיוא רעבָא .ךעלעבעווש דיוא ןניל יאמתסמ ...!ןסָאריּפַאּפ

 .ןוא ייצילַאּפםייהעג, .ךעלקעּפ עכייוו רָאנ טּפאטעגנָא רעגניפ עריא

 -ברוד קנאדעג ַא זיא -- ?תהחאידי דימת ןענייז ןטסידנַאבַארטנַאק

 יירעגנילק עפרַאש ַא ;ןָאטעג רעטיצ א טָאה יז ןוא ּפָאק ריא ןגיולפעג

 טימ רעמיצ סָאד טליפעננָא ןוא טעב ןרעביא ןסירענּפָא ךיז טָאה
 ןוא ?סָארט א טימ ןלַאפענּפָארַא זיא דָאלּפוש רעד .רענעט עקידנעיירש
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 ַא ךיז טָאה ּפָאק סדניקסיז .ןטייז עלַא ןיא ןטָאשעצ ךיז ןבָאה ןטעקַאּפ יד

 :רעמיצ ןטימניא טעוליס ןלעה םעד ןעזועד טָאה רע .ןָאטעג ביוה
 ןכָאנ טנַאה יד טקערטשענפױא רע טָאה -- ?זיא רעװ --

 ; ,רעולָאװער

 : : .. ךיא --

 ןטימניא םורַא וטסכירק סָאװ --- טכיל טכאמעג רע טָאה -- ?וד --
 | ?ןריּמַאּפ עניימ ןיא םורַא וטסכוז סָאוװ ?טכַאנ

 טָאה רשפא רעדָא ...?עקנָאיּפש ַא יז זיא רשפא ,, .ןגיוושעג טָאה יז

 ,ןָאטעג טכארט רע טָאה -- "?רימ וצ טקישענרעטנוא ַאוביד רָאנ יז

 טָאה רע .ןעגנולקעצ לָאמַא רעדיוו ךיז .טָאה טעב ןרעביא ןָאּפעלעט רעד
 | :לביירט יד ןעמונעג

 -עצרַאב ןופ ..!טוג ..?גנושרָאפסױא ןַא ..!ָאי ..!יעללַא ,יעללָא --
 ַא רַאֿפ סָאװ ?ךארּפש ןייז טינ טייטשראפ רענייק ...?ריא טגָאז ,אנָאל
 רימ טקיש .םוק ךיא ןוא ןָא ךיז וט ךיא ,טוג --- ?ָאקַאלַאּפ ,;.?ךארּפש
 | | !רעפָאש ןיימ סױרַא ךיילג

 ןייז ןוא טרעטכינעגסיוא ךיז טָאה ,ןָאטנָא ךיז ןביוהעגנָא טָאה רע
 : ןעגנאנעגרעביא זיא סעכ

 קוק ַא רע טָאה -- ?מירד ןייק ןּפַאכ טינ ןשטנעמ ַא טזָאל ןעמ ---
 רע סָאװ ,טינ ןעייטשרַאפ ייז !ףלעווצ ךָאנ ףניפ --- רעגייז ןפיוא ןָאטעג
 ...! קסע ןַא רוטּפ ןוא קעװַא םיא ןעמ טסיש ,ונ !?טדער

 יד ןיא טקוקעג ףראׂש םיא יז טָאה -- ?רע זיא רעװ --
 | | .ןגיוא

 ַא ..!רעטכעלעג ַא ףיוא ,ױזַא רָאנ ךיז טדער סע ,טינ סייוו'כ ---

 טעליּפשעג טָאה רע -- ...רעטנַאקַאב א ,רָאנ רשפא ,ייז ןגָאז ,ָאקַאלָאּפ

 יד ףיוא ןלאפענ טרָאד זיא קילב ןייז ןֹוא ?ניַּפש ןרַאֿפ רידנומ םעד

 טנעקעג ךיילג ךָאֹד טסָאה ?ןסָאדיּפַאַּפ טסליוו וד --- ךעלקעֿפ ענעטָאשעצ
 !טינ ריד עװעלַאשז ךיא ,טֿסליװ וד לּפיו םענ !ןגָאז

 ןעגנולשעג קיריג ןוא סָאריּפַאּפ א ןדנוצעגנָא טָאה יז .סױרַא זיא דע
 :טקעדענוצ ךיז ןוא טעב ןיא ןפרָאװעגניײרַא ךיז יז טָאה ןַאד .ךיור םעד !

 ענייז .ןעמוקעג טינ זיא ףָאלש רעד רעבָא !טכַאנ יד רעֿבירַא רָאנ לָאז
 םסלַא ןסָאריּפַאּפ ןטָאבעגנָא ריא טָאה רע :טקידיײלַאב ןבָאה רעטרעוו
 טליפעג ךיז יז טָאה טנװוֶא בביֹוהנֶא ןופ ...ךוזאב ריא רַאֿפ גנוניױלַאב
 דייר ןֹופ לובמ ַא טימ ןעװעג םינּפ ?בקמ ריא טָאה רע :ןגָאלשעגרערינ
 ױז :ןנלָאפרעד ענייז ןוא עיסימ רעלעיצעּפס ןייז ןגעוו טלייצרעד ןוא
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 י 8

 סָאװ טימ ,ץרא ךרד סיורנ טימ ןעמונעגפיוא םוטעמוא םיא טָאה ןעמ

 עכלעוו ןוא ןצנערעפנָאק ןטלַאהעגּפָא טָאה רע טייל עסיורג אראפ

 טָאה יז .םיא וצ טלדניירפעג ךיז ןבָאה סע ןלַארענעג ןוא ןלענָאלָאק

 טליפרעד טציא יז טָאה גנוטראוורעד רערעכיזמוא רעד ךָאנ :;ןגיוושעג

 טָאה ןוא ,טכאמ יז סָאװ ,טנערפעג טינ וליפַא יז טָאה רע .גנושיוטנע ןַא

 רע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה'ס .טגָאזעג טינ טרָאװ ךעלטרעצ ןייא ןייק ריא

 .ַא רַאפ סָאװ וצ ,טלייצרעד אפוג ךיז ןוא ןיילַא ןענַאטשעג ָאד טלָאװ

 .טבעלרעד טָאה רע הלודג

 -עג יז טָאה רע ןעװו טשרע ,טייהנזעוונָא ריא טקרעמַאב טָאה רע

 םוצ ןַאטעג יצ ַא יז רע טָאה תויהש עננאל ןָא ,סמירָא יד ןיא ןעמונ

 ןגעוו שינערעהוצנָא ןַא ןבענעג ריא רע טָאה ךָאנרעד .לקניוו ןיא ,לעטָאפ

 ןריפ טזָאלענ ךיז טָאה יז .העיסנ ןייז תעב ,ןעיורפ ייב גלָאפרעד ןייז

 יז רעדייא ,ןטונימ ערערעמ ייברַאפ ןענייז סע ןוא קיביגכָאנ ןוא םוטש

 ןסעזַאב יז טלָאװ רע יוװ ,ליפענ ַא טַאהעג טָאה יז .ךיז וצ ןעמוקענ זיא

 .ןבָאה ןוא ןקיטכעמַאב וצ רינג ןייז ןקידידפַאב וצ ידכ רָאנ ,טײהרעטַאז

 | | :ןביוהענפיוא ךיילנ ךיז טָאה רע

 רעהַא טעוװ רענייק .טסליוו ֹוד ביוא ,ָאד ןפָאלש ןביילב טסנעק ---

 טימ ןרָאפענּפָא קיטימכאנ טנייה זיא ַאוביד ,טסייוו וד ...!ןעמוק טינ

 רענעפָאלשראפ א טימ טדערעג רע טָאה -- עטענורב ןייק עדַאגירב רעד

 : | ,עמיטש

 יסינימ ןופ ןסילוקרעטניה יד ןיא .ןופרעד טסואוועג ןיוש טָאח יז

 םעד ןופ ןוא "ערעּפַא רעצנַאג רעד ןופ טדעהעג טָאהעג יז טָאה םוירעט

 רָאנ ריא ךיז  טָאה .לַארענעג ןוא לענַאלַָאק םעד ןשיוװצ ?יּפש-זנורב

 ?רעזָאלטכיזקיר ןֹוא רעלַאטורב ןעוועג לָאמסָאד זיא רע זַא ,טכַאדעגסיוא

 ...דטליפעג טינ סע טָאה יז זַא ,טשיורַאב ױזַא ןעוועג ןַאד זיא יז רעדָא

 טינ ךיז טָאה יז .טיורבטנוװוא טכארבעגפיורַא טָאה דענלעק רעד

 ןוא ,רעטסניפ רעד ןיא ןסענעג טָאה רע .ןזייּפש יד וצ טרירענוצ

 :ןביוהעגפיוא ךִיז רע טָאה ןַאד .ןייוו ךכ א ןעקנורטענ

 . !ךיִז גייל ,םוק .סיפ יד ןופ לַאפ ןוא דימ-טיוט ןיב ךיא --

 זיא יז .ןפָאלשעננייא זיא ןוא טעב ןפיוא ןניוצעגסיוא ךיז טָאװ רע

 -סיוא ריא ןבָאה סע ןוא ןייקעװַא טלָאװעג טָאה ,?עטָאפ ןיא ןסעזעג

 -- סעּפש וצ ןרָאװעג זיא ךָאנרעד .טרָא ןופ ןדיד וצ ךיז תוחוכ טלעפעג

 רעלעיצעּפס ַא ןָא סָאג ןיא ןיײנּפָארַא טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ןעצ ךָאנ

 | י .שינעביולרעד
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 .טבארטעג ןוא ןגיוא ענעּפָא טימ ןגעלעג זיא יז .קעװַא רע זיא טציא
 .טּפעװעגסױא ןצנאגניא ךיז טָאה שינענעגַאב רעטשרע רעד ןופ שיור רעד
 ,ךיז ייב ןלַאפעג ןעוועג רע זיא טלָאמעד :ןענאטשרַאּפ יז טָאה ךעלעמַאּפ
 ."ּפָארטנַאק , רעד ןופ טנעה יד ןופ טײרדענסױרַא טַאהעג םיוק ךיז טָאה רע
 -טרעצ ריא ןיא ןעלנָא ןא טכוזעג רע טָאה רעטגָאלּפעג ןוא רעטגָאיעג א
 ןייז בילוצ קיטכעמ ןוא קראטש טליפעג ךיז רע טָאה טציא ,טייקכעל
 טרעהעג רע .טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעיורפ ענייש יד ןוא עזייר ןייז ,ןוחצינ
 / ןעוו ,סיפ יד ןשיװצ קע םעד ּפָארַא קיד'הענכה ןזָאל סָאװ ,םיבלכ ענעי וצ
 -יא ןליפ יז ןעוו ,ןייצ יד טימ ןצירק ןוא ,פָאק ןרעביא ּפַאלק ַא ןגירק ייז
 ..תיבהלעב ןופ טינַאה עשירעצישַאב יד ךיִז רעב

 ףיוא סורדרַאּפ רעפיט א ןוא טּפַאכעגמורא יז טָאה ליפעג רערקירּפ ַא
 -ןצ טבעלעג יז טָאה גנַאל-וצ ?רעהַא ןעמוקענ יז ןיא סָאװ וצ :ןייֵלַא ךיז
 טָאה יז ...!ןטסגרע-ןטשרע ןפיוא ןלַאפעג יז זיא טציא ןוא ןטלַאהעגקיר
 -ענ םַאזקרעמפיוא טָאה יז סָאװ ,ןָאּפעלעט ןיא סעומש ןייז טנָאמרעד ךיז
 עכעלטע טכַארבעג טָאה ןעמ זא ,טרעהעג יז טָאה גָאטייב ןיוש ,טכרָאה
 -ַאלעצראב ןופ דנַאטשפיוא , ןיא טקיליײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עטריטסערַא

 םיא ןעמ טָאה וצניהַא :םיטרּפ עלַא ןלעטשנעמַאזוצ טנעקעג טָאה יז ,?אנ
 -וקעגראפ ריא זיא סע !רעמיצ ןייז ןיא ךיז טניפעג יז ןוא ...ןפורעג טציא
 ריא ןופ ,רעטַאפ ריא ןופ קנעדנָא םעד :ןעמעלַא ןטַארַאפ טָאה יז זַא ןעמ
 8 == = -- םירבח עריא ןופ ןלַאעדיא יד ,ןַאמ

 רע ןעוו :זירּפרויס ַא טרַאװעג טכַאנ רענעי ןיא טָאה ןדניקסיז ףיוא
 -ענפיוא ךיז טָאה ,טמַא-גנושרָאפסיױא ןופ רעמיצ קיטייז ַא ןיא ןיירַא זיא
 ןיא ,קנַאב א ףיוא ןסעזעג זיא סָאװ ,עטקידלושַאב יד ןופ רענייא ןביֹוה
 : ןָאטעג גָאז ַא ןוא ,לקניוו ןלעקנוט ַא

 ? "?דרעד , א רימ ןליּפש השפא ,יעללַא --
 ןופ רעטנַאקַאב רעֶטלַא ןא ,"טסיברַאנַא עקשַאי ןעוועג ןיא סָאד

 ,"יקצאטסילַאיב , עפַאק
 28 רֵא רֵא

 רעד .טנַאה רעד ןיא רעדיילק לקעּפ ַא טימ ,טעב ריא ןבעל ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןענועמש ןעזרעד יז טָאה ,ןגיוא יד טנפעעג טָאה תור ןעוו
 טריפעגכרוד יז טָאה קילבנניוא ןייא ןיא .ליד םעד ןשַאוװעג טרָאד טָאה ןַאמ רענעגיובעגנייא ןַא ןוא ןפָא ןעוועג זיא עסַארעט רעד וצ גנַאהרָאפ
 | .טכַאנ רעד ןופ ןשינעבעלרעביא יד ןורכיז ןיא
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 ריא ןועמש טָאה -- !ןרָאפ ךיילג ףרַאד ןעמ .ןָא ךיז וט ןוא םענ ---

 | | | .רעדיילק יד טקערטשעגסיוא

 ןבעל ,טעב ןפיוא ןזיוועגנָא םיא יז טָאה --- !עלייוו ַא ךיז ץעז ---

 ןייז וצ ּפָאק ריא טעילוטענוצ ןוא טנַאה ןייז ןעמונעגנָא טָאה יז .,ךיז

 .טרעטיצענ ןבָאה רעגניפ ענייז ןוא ןרעטש דיא טעלגעג טָאה רע ,טסורב

 יעגקירוצ ןוא טייקפייטש ַא טריּפשרעד יז טָאה ןעמענַאב ןייז ןיא רעבָא

 יז טָאה --- "!ךיילג ...!זומ ךיא ...!ןרער םיא טימ זומ ךיא, :טייקנטלאה

 .עסַארעט רעד וצ טעדנעוועג זיא קילב ןייז זַא ,טקרעמַאב ןוא טכַארטעג

 . ריציפֶא ןגנוי םעד טנַאקרעד ןוא וצניהַא ןָאטעג קוק ַא טָאה יז

 ! ןעוועג ָאד זיא רע ---

 | ! סייוו ךיא --

 !ןרעה טינ רע טעװ ,ליטש דער ...?רעהא וטסמוק יו ---

 -רעד סָאה רע .שיאערבעה טדערעג ןועמש טָאה ןגעוו טייקרעכיז ןופ

 -ַאפ יד רעכלעוו טימ ,עינילדןַאב ַא ןלַאפרעביא ןענייז ייז :ץרוק טפייצ

 ןגנַאל א טרעטשעצ ןבָאה ייז ,ןופצ ןופ ,רעטילימ טריפעג ןבָאה ןטסיש

 לייוורעד ,עטָאלב ןיא ןעקנוזעגנייא זיא ןַאב ַא ןוא ּפמוז ַא רעביא קידב

 ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה רענַאקילבוּפער יד זא ,טטואוורעד ךיז ייז ןבָאה

 ,ןגָאזוצנָא קיטכיוו רעייז ןעוועג זיא/ס .טנייפ ןופ טכַאמרעביא רעד בילוצ

 -רַאטשרַאפ ןייק ןעמוקַאב ןענעק טינ טייצ ?קיטש ַא טעו אנוש רעד זַא

 "יז עקירעביא יד ,סופוצ סױרַא ןענייז ןשטנעמ ערעייז ןופ ייווצ .ןעגנוק

 יי ריציפֶא םעד ןפָארטעג טרָאד ןוא סָאטיױוא יד ןלַאּפַאב ןענ

 זיא רע רעבָא ,טנאה יד טעלגעג םיא יז טָאה טדערעג טָאה רע תעב

 זיא !טשוקעג טינ לָאמנייק ךימ טָאה רע -- .ןטלאהעגקירוצ ןעוועג ץלא

 "עג טָאה רע .טכַארטעג יז טָאה -- ?רעמיצ ןיא ןַאמ ןטייווצ ןבילוצ סע

 - עטשרע יד ןיא טדערעג ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,ךַארּפש רעד ןיא טרעטסילפ

 ,ןָאטעג גאז ַא ,ןַאד יו ,ןוא ןעמונעגמורַא םיא טָאה יז ,עביל רעייז ןופ ןרָאי

 | : ןבליז יד קידנעיצסיוא

 | (64 !ךתוא תבהוא ינֲַא --

 יא עכרָאכ .טירט עטכייל ןיטשעגפורַא ןענייז ּפערט יד רעביא |

 | : רעמיצ ןיא ןיירַא

 .ןתור וצ ןָאטעג לכיימש א רע טָאה --- !קיטראפ זיא ןגָאװ רעד ---

 | ? רע זיא רעוו ---

 .ביל ךיד בָאה ךיא (2
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 רערנַא; רעד ףיוא ןריפכרוד ךייא ןריכורּפ טעװ דע .רעפָאש רעד --
 ."טייז

 ? טימ טינ טמרָאפ וד ---
 : ! ןיינ א

: 

 -םיוא טלָאװעג טָאה יז ,ןָאטעג רעלק ַא יז טָאה --- ??רימ בילוצ,
 -שמ ןיא ןעגנוטכַארטַאב ןוא ןשינעבעלרעביא עריא ןלייצרעד ןוא ןרעלק
 | : ןָאטעג גָאז ַא טָאה עכרַאכ רעבָא .םישדח עטצעל יד ןופ

 !ַאטינ ָאד זיא רבח רעייא סָאװ ,דָאש ַא
 ,טנַאמרעד ךיז יז טָאה -- ?ןוארב זיא זאוו ==
 ! טיוט ---

 יא  ןועמש ןָאטעג רעלק ַא יז טָאה ךלַאב .טרעטיצענפיוא טָאה יז
 -עלקרעד-עביל עגנַאל ראפ טנעמָאמ רעקיסַאּפ רעד טינ זיא'ס ,טכערעג
 זַא ,טנָאזעג טָאה עכרָאכ ...?ןרָאּפטימ טינ עקַאט טעװ רע רעבָא ,ןעגנור
 ךיילג זיא ןועמש .ןילַא טזָאלעגרעביא ייז ןוא ,ןטנוא ןטרַאװאוצ טעוו רע
 טייז רענעי ןופ .גנַאהרָאפ םעד ' ןגוצרַאפ ןֹוא עסַארעט ירעד ףיֹוא סױרַא
 : טגערפענ רע טָאה

 ? ןקעטש ןבילבעג ָאד טנעז ריא --
 ם ןעגנוריסַאּפ יד טלייצרעד השעמ תעשב ןוא ןָאטעגנָא ךיז טָאה יז

 : גנַאהרָאפ ןכרוד טקוקעגניירַא טָאה רע .גָאט
 ? קיטרַאפ טסיב ---

 ,ָאי -- 

 ריא וצ ןָאטענ ?כיימש א םוטש טָאה ריִציּפֶא רעד ,ּפָארַא ןענייז ייֵז
 :טנָאזעג יז טָאה ּפערט יד ףווא .סיורָאפ !עגנַאגעג זיא ןוא

 ? אי ,ןרָאפטיפ טסעוו --- |
 ! טשינ זַא ,רעסעב --

 ןַאר טפיב וד טניז ,ריד ףיוא טרַאװעג ! טייצ עצנַאג יד בָאה'כ
 ,.. קעװַא

 ךיז ליוו רע .טכַארטעג רע טָאה -- ?טציא.םע יז טגָאז סָאװרַאפ
 רע טָאה טפָא ױזַא .ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןיא ריא ףיוא ןפרַאװנָא טינ
 טינ טָאה רע ןוא ,ביל טינ םיא טָאה יז זא ,קנַאדעג ןטימ טקינייּפעג ךיז
 : שרעדנַא זיא'ס זַא ,ןביולג לָאמַאטימ טנעקעג

 רַעַבָא טסיב -- טגָאזעג רע טָאה -- !ןעקנַאּפָא רימ טסליוו וד ---
 ...ן ןָאט וצ ! סָאר ביוחמ טינ

 צב
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 ! ריד ןָא ןרָאפ טינ ליוו ךיא --
 טעוװ רע .רעינַאּפש ַא זיא עכרָאכ .רערעכיז ןייז ריא טעוו דימ ןָא --

 ןעמענ ןוא --- ריִציפֶא ןפיוא ןזיוועג רע טָאה --- רעדיילק ענייז ןָאטנָא
 טעװ ךייא ןוא עטעדנואוורַאפ יד טימ ןציז טפעוו וד .ןטנעמוקָאד ענייז
 ןוא גנושימעצ א טשרעח עוויסנעפָא ןזַא תעשב .ןגערפ טינרָאג רעכיִז ןעמ

 | ,דנַאל-סמענייק ןופ ןטנגעג עסיורג ןַארַאפ ןענייז סע

 ,םיטרּפ עלַא טימ ןַאלּפ םעד טעברַאעגסיוא ביֹוהנֶא ןיא ךיילג טָאה רע

 ,תור עקַאט זיא רעטסעווש-ןקנַארק יד זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה רע ןעוו

 ןענניוװצפיורַא טינ ריא טעוו רע :ןרָאפוצטימ טשינ ןסָאלשַאב רע טָאה

 -נַא יד ןלַאפעגננייא םיא ןענייז ןַאד ...ןעננוננידַאב עכלעזַא ןיא עביל ןייז

 ןיוש טעוװ ןיילַא רע ןוא םיא ןָא רערעכיז ןייז ןלעוו ייז :ןוויטָאמ ערעדי

 ?ןַאמ ןטימ ןָאט רע לָאז סָאװ :םעד רעסיוא ןוא .ןייגכרודַא זיא-טינ-יוו

 יז ןעוו ...ןסישרעד רעירּפַא םענעי ןזומ רע טעװ ,ןרָאפטימ טעוװ רע ביוא

 ךיא זַא -- :טנערפעג רענעי טָאה ,דלַאװ ןופ טייווצײבלַאז טנַאּפשענ ןבָאה

 לעװ ךיא בוא -- ?תמא ,ןבעל ןזָאל ךימ וטסעוװ ,ואוו ןזייוו ריד ?עוו

 טציא םיא רע זומ .טרעפטנעעג רע טָאה -- ןטױט ןזומ טינ ךיד
 טָאה םישדח ענעּפָאלרַאפ יד ןיא ..,?תוביס עשירעטילימ בילוצ ןסישרעד

 יד טעינרהעג ןבָאה ייז :םיא רַאפ טלעטשעג טינ ענַארפ ַאזַא לָאמנייק ךיז

 טּפַאכעג טָאה רע ןעוו ,ןָאטענ עבלעז סָאד טָאה אנוש רעד ןוא ענעגנַאפעג

 / טרעקעגמוא יװ םיא טָאה ן'תור טימ גנופערט יד רעבָא .ייז ןופ םענייא

 יירד טעװעטַארעג רענעי טָאה סעד ץוחַא ,ןבעל ןליוויצ ןופ ןפירנַאב יד ֹוצ

 | י ... םנבעל

 --- לֵאְז ןיא רענייז םעד ןעזרעד רע טָאה -- !סנייא בלַאה ןיוש ---

 ! ןרָאפ ךיילג טזומ ריא

 יד ןעלקיוואוצנייא ןסָאלשַאב ןבָאה ייז .ןטנוא טרַאוװעג טָאה עכרָאכ

 .םישובלמ עשירעטילימ ערעייז ןעמענטימ טינ ןוא סעקעד ןיא עקנַארק
 ;ןטעדנואוורַאפ ןטייווצ םעד טקוקעגנָא ןועמש טָאה טציא

 ןגיוא יד טנפעענ טָאה רענעי .ןפורעגסיוא רע טָאה ---.:ןַאמנרעב ---

 ןגָארטעגסױרַא םיא ןבָאה ייז .קילב ןקידנעשזדנַאלב ַא טימ טקוקעג ןוא

 -קעװַא םיא ןבָאה ייווצ יד ןוא ּפמָאל ַא ןטלַאהעגוצ טָאה תור .טשרעוצ
 טציא ךיז טָאה ןגיוא ענייז ןשיווצ .סעזענ ןטשרעטניה ןפיוא טגיילעג
 : : שטיינק ַא ןזיוװַאב

 .ןָאטעג רעטסילפ א רע טָאה --- !ןועמש

 ,,, או ---
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 ...ןעוו טינ קנעדעגיכ .ן'תור ןּפָארטעג בָאה'כ ...ריד רַאפ בָאה ךיא --
 ַא ...טנָארפ םוצ ןרָאפעגּפָא ןענייז רימ ךוא טכַאנ-הנבל א ןעוועג זיא'ס
 | ... ענעשעק ןיא לווירכ

 .תור ןבענעגוצ טָאה --- ענעשעקילטנַאמ ןיא --

 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןועמש ,ןווָאקנילַאמ ןעמענ ןיירַא ןענייז ייז
 ןענייז סענעשעק יד רעבָא .לטנַאמ סנַאמנרעב ןיא ןָאטעג ךוז א ןוא לוטש
 ,טסוקעגמורַא ךיז טָאה רע .קידייל ןעוועג

 -- עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ווָאקנילַאמ ןזיוועגנָא טָאה -- !ןטרָאד -- |

 .טּפעלשעגקעוַא ץלַא ןבָאה ןרָאמ יד
 בָאהיכ א :טנעיילעגרעביא ןֹוא עלעטעצ סָאד ןביוהענפיוא טָאה ןועמש

 ."תור ןײד .ביל ךיד בָאה ךיט .ךיד ףיױט טרַאװעג

 ? ןבירשעג סע וטסָאה ןעוו --

 --- ?רימ וטסביולנ טציא ...ןירַא ןענייז ןרָאמ יד רעדייא ,טנייה ---

 ןפרָאװרַאפ טָאה רע .ןעמונעגמורַא םיא ןוא םיא וצ ןעגנַאנעגוצ יז זיא

 .ןסָאלשעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןּפיל ערעייז ,ןעלסקַא עריא םורַא סמירָא ענייז
 .,ּפָאק םעד טײרדענּפָא רע טָאה דלַאב

 .ליומ ןייז ןיא ןניוזעגנייא ךיז יז טָאה -- !לסיבַא ךָאנ --

 טָאה -- !םענעגנַאפעג ןפיוא ןבעג גנוטכַא זומ ךיא רעבָא ,ָאי --

 םַאזקרעמפיוא טָאה ריציּפֶא רעד .ןּפיל עטכַאמרַאפ בלַאה טימ טדערעג רע
 עמַארד רעמוטש רעקיזָאדרעד ןופ זא ,ןענַאטשרַאפ טלָאוװ רע יו ,טקוקעגוצ
 .ןבעל ןייז ץיגנעהּפָא זיא

 ןֹופ טזָאלעגּפָא טינ םיא תור טָאה -- ?תמא ,ןרָאפטימ טסעוװ ---
 ,ןסיורד ןיא סױרַא .ןענייז ייז ןעוו ,ךיז

 ןגיטשעגנייא זיא עכרָאכ .ןגָאװ ןיא ןגעלעג ןענייז עטעדנואוורַאפ יד
 :ךיז ןבעל ץַאלּפ ַא טכַאמעג ןווא

 ? טימ וטסרָאפ רשפא ,ןָאמיס ,ךיז טכַאדטַאב ---=|
 ? םענעגנַאפעג ןטימ ןָאט ךיא לָאז סָאװ ןוא ---

 : ! םיא סישרעד ---

 -אב יז טָאה טציא טשרע .,ןָאטעג יירשעג א תור טָאה --- !ןיינ ---

 .ןקידעבעל א ןיילא ןזָאלרעביא טינ דיציפֶא םעד רָאט ןעמ זא ,ןפירג
 --- ?ןעמעלַא רַאפ ןדייל רימ ןזומ סָאװרַאּפ :ןענועמש וצ ןלַאפעגוצ זיא יז
 -טנעעג טָאה עמיטש עטייווצ א .זדלַאה ריא ןופ ןסירענ ךיז ןייוועג ַא טָאה

 ןועמש ..."!ןעיוב טינ קילג ןייק ןעמ ןעק טולב סמענעי ףיוא לייוו , .:טרעפ

 עקעד א ןיא ןעיירדנייא ךיז טנעקעג טלָאװ רע :ךיז וצ טעילוטעג יז טָאה
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 -רעבירַא ןלעוו ייז רעדָא -- עטעדנואוורַאפ עדעדנַא יד יוװ .ןרָאפטימ ןוא

 רעבָא .ןעמוקמוא ןעמַאזוצ ןלעוו ייז רעדָא ,טייז רעדנא רעד ףיוא ןייג

 רע ביוא .גָאטרַאפ זיב ןטרַאװאוצוצ ןעוועג זיא ןַאלּפ ןייז ...?ןַאמ רעד

 ?יו רע סָאװ ,ראפרעד רָאנ ןייז סע טעװ ,ןענע'נרחרעד ךיילג םיא טעוו

 ....ן'תור טימ ןרָאפטימ

 ,טלייאעגרעטנוא עכרָאכ טָאה -- !טעּפש טרעוו סע ---

 .ןבעג הצע ןא ןיוש ךיז ךיא לעװ ןייֵלַא .ביילב ךיא ---

 א א **

 יד ןיא ךעלנייוועג יװ .ןענינַאב רעד טסַאלבעג ךיז טָאה ןסיורד ןיא

 ?ַאיוזןַארג , ףיוא .טָאטש יד ןסָאשַאב עירעליטרַא יד טָאה ן'העש עקיזָאד

 -עצ .קסַארט ַא טימ ןטָאשענּפָארא ךיז !יוה ןכיוה ַא ןופ לנילפ ַא טָאה

 / ןיא .ןסַאג יד ךרוד ןפָאלעג ןענייז ןשטנעמ ענעָאטעגנַא-בלַאה ,ענעקָארש

 -ילעב ןופ ךעלטשער ןוא רעדניק עניילק ןנָארטעג ייז ןבָאה סמירָא יד

 ןיא רעדליב .יד ןופ ןוא גנושרָאפסיױא רעד ןופ רעטשימעצ ַא ,טייקשיתב
 -םיוא ךיז טָאה ַאלעשטרַאמ .רעמיצ ןיא ןפָאלעגנירַא דניקסיז זיא ,סָאג

 לענש טָאה רע .ןגיוא עטערומשזרַאפ ךרוד טכַארטַאב םיא ןוא טּפַאכעג
 ןיא ןייו ךעלזעלג עכעלטע טרעקעגניירַא ןוא סָאריּפַאּפ ַא טרעכיורַאפ

 ןוא ערדלָאק יד טרַאשענּפָא ,טעב םוצ ןעננַאנעגוצ רע זיא ךָאנרעד ,זדלַאה

 ,עציילּפ רעטעקַאנ רעד רעביא ןָאטעג טעלג ַא ריא

 ! ּפָא ךיז קור ---

 טרעהעגפיוא טינ ןוא טקיאודַאב יז רע טָאה -- !ךיא ןיב סָאד --

 ,בייל ריא ןעלטרעצ

 ןפיוא טצעזעגפיוא ריז יז טָאה --- !ריד ךיא נָאז ּפִא ךיז קוד ---

 ׂו ,טעב

 ןגיטשענפיוא זיא גנולפייוצרַאפ א .ןבענעגכָאנ טינ טָאה רע רעבָא

 ...ןליפעג עקיזָאד סָאד ןבױטרַאפ זומ רע ,זדלַאה ןיא ןגרָאװעג ןוא םיא ןיא

 וצ חוכב ןעוועג טציא ןענייז ןטקניטסניא עטיציירענפיוא יד רָאנ ןוא

 טנעה עקידוועריר ענייז .המשנ רעד ןופ תולוק ערעדנַא עלַא ןעיירשרַאפ

 יז זיא לאמַאטימ .רעדיילק עריא רעטנוא טײקטעקַאנ יד טכוזעג ןבָאה
 טָאה רע סָאװ ,רעװלַאװער םעד ןָאטעג ּפַאכ א טָאה ,ןעננורּפשענפיוא

 :טליצענ ןוא ,טעב ןבעל ,לשיט- -טכַאנ ןפיוא טניילעגקעװַא |

 ןבָאה טינ ?יוו ךיא ...!ןסיש ךיד ךיא לע טשינ זַא ,ּפֶא טערט ---
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 ענעגייא ערעייז וליִפַא ןדרַאמ ֹוצ טיירג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ.טימ ןָאט וצ

 ! םירבח

 רעמ טעלעמשטירּפ םיא ןבָאה רעטרעוו עריא ,ןטָארטעגקירוצ זיא רע
 רע זַא ,יז טסייו ןענַאװ ןופ .רעװלָאװער ןופ עפול עקידנעארד יד יו
 סָאװ ?םיא וצ עֶלַא ךיז ןעּפעשט סָאװרַאפ ...?ןעקשַאי טשרָאפעגסיוא טָאה

 ..1טכעלש ןוא קיד תוירזכַא יױזַא זיא טלעוו יד זא ,קידלוש רע זיא

 סָאד טליפעגנָא טָאה טכיל-ןגרָאמירפ סָאלב ַא ,ןָאטעגנָא ךיז טָאה יז
 לָאמַאטימ טָאה ןייש עטיור ַא .טכליהעג ץלַא ןבָאה ןענַאנַאק יד .רעמיצ
 ַא ןופ ןעמַאלפ ןביוהעג ךיז ןבָאה טייוו טינ :ןניוא יד ןָאטעג דנעלב ַא

 וצ טזײרּפשעג יז טָאה "גָאט ןטוג  ןייק קידנגָאז טינ .זיוה ןקידנענערב

 ,ריט רעד

 .רַאפ ךיד ןעק ריט רעד ייב "עידרַאוװג ,, יד .ןטײלגַאב ךיד לעוו'כ --
 ,לעטָאה ןיא ָאד ןקיטכענ םוצ ,טכער ןייק טינ טסָאה וד לייוו ,ןטלַאה

 דניקסיז .טרָאוו ןייא ןייק טדערענסיױורַא טינ ייז ןבָאה געוװ ןפיוא:

 ,ךרודא םיא טננירד ןוא טגייטש גנולפייווצראפ עטלאק יד יו טליפעג טָאה

 קידנעמוק .טונימ עכעלטע טרַאװעג רע טָאה יײװמַארט םייב .טסָארּפ ַא יו

 -רַאפ סיורַא טנָארט ןעמ יװ ,ןעזעג רע טָאה ,לָאטיּפש-לעטָאה םוצ קירוצ

 {טרישזַאדנַאב א טאהעג טָאה ייז ןופ רענייא .סנַאלובמא ןַא ןופ עטעדנואוו

 עדניוו רעד ןיא קידנרָאפ .טנַאקַאב ןעמוקעגרָאפ םיא ןענייז ןגיוא יד .ּפָאק
 .ןַאמנרעב ןנעלעג זיא לטעבדנַארט םעד ףיוא זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא

 א א ִ+

 -עג זיא ןועמש .ּפערט עטסקינייועניא יד ןגיטשענפיורַא ןענייז ייז

 ןוא עסַארעט רעד ףיוא סױרַא רע זיא ןביוא ,ליוויצ ןיא ןָאטעגנָא ןעוו
 ןָאטעג ךוז ַא טָאה רע ,ןסָאלשעג ןעוועג זיא יז .ריט יד ןענעפע טריבורּפ
 ,לבעמ יד רעביא

 ריציפא-רעטנוא רעד ןָאטעג רעלק ַא טָאה -- לסילש םעד טפכוז רע ,

 זוא ןסעשטנַאס ייב זיא לסילש רעד .ןעניפעג טינ םיא טעװ רע רעבָא --
 -קרעמ ןעמוקעגרָאפ םיא זיא ןינע רעד "..,דלַאװ ןיא טיוט טניל סעשטנַאס

 ,ענעשעק-םיזוב ןייז ןָאטעג ּפַאט ַא רע טָאה וויטקניטסניא ןוא קידריוו
 ,לעפטרָאּפ רעטרעכעלענכרוד רעד ןנעלעג זיא'ס ואוו

 2 ? ךַאד ןפיוא ןײגסױרַא טינ ןעק ןעמ ---
 רעכיז ןַארַאפ ,רעזייה עקיזָאד יד ןעק ךיא ...?ןסָאלשרַאֿפ זיא ָאד ---

 / -ירָאק ןיא ּפָארַא ןענייז ייֵז .ריִציִפֶא רעד טנָאזעג טָאה -- לגילפ ַאזַא ךָאנ
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 ךעלגע ןא ןעוועג זיא ןביוא .ּפערט ערעדנא טימ ןעמונראפ ךיז ןוא רָאד

 .ןטעּפַאט ערעלעה טימ רָאנ ,ןעננוטבירנייא עבלעז יד טימ ,רעמיצ-ףָאלש

 | .ריציפֶא רעד טקרעמַאב טָאה -- !טסעג רַאפ --

 ףיורא ןענייז ייז ןעוו ,ןועמש טגערפעג טָאה -- ?וטסייה יו -- |

 | : 2 !ךאד ןפיוא

 ךיא לעװ ,ןעמוקנָא ןלעוװ ענייד ביוא ,ָאטנָאפלַא ןייא ךיז רעה --

 2 / ,ןסישרעד ןזומ ךיד
 + !ןבענסיוא טינ ךייא לע ךיא --

 .קיגנעהּפָא ןופרעד זיא רעטנזיוט ןופ ןבעל סָאד רעבָא ,ןייז ןעק --

 | ,,. טינ רָאט ךיא
 .ןפָאלשעגנייא זיא ןוא לטנַאמ ןיא טיירדעגנייא ךיז טָאה ָאסנָאפלַא |

 ןיא טקוקעג םַאזקרעמפיוא ןוא ךַאד ןרעביא טנַאּפשעגמורַא טָאה ןועמש

 םענעגייא ןייז ןופ ןעגנַאפעג טליפרעד לָאמַאטימ ךיז טָאה רע ,ןטייז עֶלַא

 ןטרַאװּפָא ןענעק טעװ רע ...?םיא טימ ןָאט רע לָאז סָאװ :םענעגנַאפעג |

 זיב .ןײגקעװַא ןוא רעמיצ ַא ןיא ןרַאּפשרַאפ ןַאד םיא ,,ירפרעדניא זיב

 יז טעוו ןעמ רעדָא "טייז רעדנַא , רעד ףיוא ןייז הרבח יד ןיוש ןלעוו ןַאד

 ...!ןיינ --- ?ריציפא ןשיטסישַאפ ַא ןזאלּפֶא ,רעבָא ,רע רָאט .טּפַאכעג ןבָאה

 זו מ --- .סזומעג ןבָאה ייז ןעוו רָאנ ןסָאשעג ייז ןבָאה ענעגנַאפעג רעבָא

 ןטרַאװרעביא ןזומ יו ייס ָאד רע טעװ ןפוא לכב ..?לַאפ םעד ןיא סע רע

 -ַאּפ ךס ַא ןעק גָאטרַאפ זיב ןוא ,טנגעג יד טינ ןעק רע ?ייוו ,גָאטרַאּפ זיב

 .ןצרַאה ןייז ןיא טעילטעג גנונעפָאה ַא טָאה -- ...ןריס

 ןופ גיוא ןלָאטשירק ַא .רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןגיוצעג ךיז ןבָאה םורַא

 -ניה ,ןטרָאנ ןופ רעמייב עלעקנוט יד ןשיווצ טקוקעגסױרַא טָאה וואטס ַא

 ןקירעורט ַא םימ תוצח טנװַאדעג ןבָאה םורא סעברעיוו יד .זיוה ןרעט

 .ףרָאד 8 ןופ ןרוטנָאק עלעקנוט טעדיישרעטנוא רע טָאה דלַאב .רעטסילפענ

 טָאה ןָאה ַא .גרעב עקידנטָאש טצרַאװשעג ךיז ןבָאה טייז רעדנַא רעד ןופ

 טרעפטנעעג םיא טָאה לזייא ןַא ןוא לַאטש םענעזָאלרַאפ ַא ןיא .טיירקעג

 ןֹופ ץכערק ַא טימ :יירשעג ןכעליירפ-בלַאה ןוא !קידנרעמָאי-בלַאה ןייז טימ

 ןענַאנַאק ןופ יירעסיש ַא זיא טייוו רעד ןיא .ףוס םוצ ?בוי ַא ןוא ביוהנֶא

 סָאד טרעהעג רָאלק טָאה ןעמ .ןרָאװעג רעקיכליה ןוא רעקיכליה ץלַא

 .ףרָאד םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה סָאװ ,ןזעיַארטימ ןופ ןעקפַארט

 טָאה רע ןעוו ,ןקעלפ עיורג טימ טלסנערּפשאב ךיז טָאה חרזמ רעד

 טָאה ,ןלָאט יד ןשיװצ ,געװ-דנַאל ןפיוא .ןכרָאנש קיטסַאה ַא טרעהרעה

 ןָאטעג קילב ַא רע טָאה -- !ןעמוק יז , ,לקיצָאטָאמ ַא טרעטנענרעד ךיז
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 ךיז טָאה ןכרָאנש סָאד ...!ןסעוופיוא ןזומ םיא לעושכ -- ָאסנַאפלַא ןצ
 ןײלַא ךיז טָאה ריִציפֶא רעד ;ןרָאװעג רעקישיור זיא ןוא טרעטנענרעדי
 יז ןבָאה טציא .ךַאד ןופ דנַאר םוצ .ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא טּפַאכעגפיוא
 ייוצ ןופ ןטעוליס יד ןדיישרעטנוא טנָאקעג טָאה ןעמ .טקוקעג עדייב
 | י : ,ןשטנעמ

 -םיוא םיא טָאה טלעק ַא .ןועמש ןָאטעג יירשעג ַא םָאה -- !תור ---
 / טעװ !ןעמוקוצקירוצ ןעגנואווצעג ןוא טּפַאכעג יז ןבָאה ייז :טלסיירטעג
 ..!ןוכשמ ַא יו ,ןטלַאה רעכיז יז ןלעוו ייז ?ריציפא םעד ןסישרעד ןענעק רע

 ןָאטעג גָאז א טָאה -- !טַאדלָאס "רעטיור, ַא ןוא לדיימ ןייד ---
 טציא :טלכיימשעג ןוא לעפטרַאּפ םייב ןָאטעג ּפַאט ַא טָאה רע .ָאסנַאפלַא
 -ןומ םעד טנַאקרעד רָאלק דניצַא טָאה ןועמש ךיוא ,טעװעטַארעג רע זיא
 ,ןטנוא ןפָאלענּפָארַא ןענייז ייז ,רענַאיצילימ ַא ןופ ריד

 םיא תור זיא --- !ַאװעונַאיליװ טרעבָארעד קירוצ ןבָאה ערעזדנוא --
 ! רעפָאש ןיימ ,ירעה זיא סָאד ןוא -- סמירָא יד ןיא ןלַאפעג

 | ? ןוװָאקנילַאמ טימ ןַאמגרעב ןוא --
 | /  ,לָאטיּפש-דלעפ ןיא טלעטשעגּפָא ייז ןרימ ---
 -רעהַא טזומענ יז בָאה ךיא זַא ,ןטעבעג קרַאטש ױזַא ךימ טָאה יז --

 .קירוצ ךיילנ רָאפ ךיא --- ירעה טקידלושטנע ךיז טָאה -- ןריפ |
 ךיז ןועמש טָאה -- ?עוװיסנעּפָא יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןעוו --

 ,םיא וצ טעדנעוװענ טציא
| 

 יד ןכָארבעגכרוד טָאה ןופצ ןֹופ ?גילפ רעזדנוא .יירד רעגייזַא --
 יז .ןעגנוקרַאטשרַאּפ ןעמוקַאב ןבָאה ,ָאד ,רימ ןוא .םעיניל עשיטסישַאפ
 | ! קירוצ זומ ךיא ,ונ .ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה

 ַא םיא תור טָאה -- ?םענעגנַאֿפעג םעד טימ וטסמענ רשפא ---
 ןלעװ רימ ןוא ,ךעלרעפעג ױזַא טשינ ןיוש רע זיא טציא -- ןָאטעג קנואוו
 .םיא טימ ןטיה ןזומ טינ ךיז

 -ענּפָא ןענייז ייווצ יד ןעוו ,רעמייב יד ןשיווצ ןענַאטשעג ןענייז ייז
 : ןעמונענמורַא םיא טָאה תור .ןרָאפ

 ? ביל ךימ טסָאה --
 ךיז טָאה סָאװ ,יירעסיש רעד ֹוצ טברָאהענוצ רע טָאה --- .!ָאי ---

 | ! דעפ ןיא ןייז טפראדעג טציא טלָאװ ךיא -- גנוטכיר ,רעדנַא ןַא ןיא טרעטייוורעד טציא
 רעסיורג ַאזַא רובכל ,ביולרוא העש רַאּפ ַא ןעמענ טסגעמ ,ונ --

 -רָאפ ,עוויסנעפָא רעד ןופ גנואיינאב רעד דובכל ןיימ ךיא ..,שינעעשעג
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 .ןגיוא עטערומשזרַאפ ןשיוצ ןָאטעג ?כיימש ַא יז טָאה --- !ךיז טייטש

 םָאה תור .ןשַאװ ןעמונעג ךיז טָאה ןועמש ןוא בוטש ןיא ןיירַא ןענייז ייֵז

 זיא ,טײרדענמוַא ךיז טָאה רע ןעוו .סעּפַאש יד ןיא טבוזעגמורַא לייוורעד

 רעטיירב וצ סָאװטע רעיולב ַא ןיא ןָאטעגנָא ,םיא רעטניה ןענַאטשעג יז

 טָאה עטלאקעד רעד .ךעלנייוועג יוװ רעלופ ןעזענסיוא טָאה יז .עמַאשזדיּפ

 רעטלוב טָאה יולב-לקנוט רעד .ןטסורב עריא ןשיווצ לקניוו ַא טזױלבטנַא

 ןלעה ןטימ ןסָאנעגנעמַאזוצ ךיז ןוא םינּפ ריא ןופ טייקסַאלב יד טכַאמענ

 ,ןעמונעגמורַא יז טָאה רע .ּפָאק ןיא ןָאטעג שימ ַא טָאה ןעינועמש ,קילב

 וצ ןגָארטעגוצ ,סמירָא יד ןיא קידנקירד ןוא טנעה יד ףיזא ןביוהענפיוא

 .עקטעשוק רעניילק רעד

 ןריפ ןָא טנייח ןופ ...!ױזַא טינ --- טריטסעטָארּפ יז טָאה --- ,ןיינ --

 ! בייוו ןוא ןַאמ עשיתביילעב יװ ךיז רימ |

 .ןביוא רעמיציףָאלש ַא עקַאט ןבָאה רימ ,ָאי --

 :ֿפָאק ןרעביא ןָאטעג טעלג ַא ריא טָאה רע .טערומכעגנַא ךיז טָאה יז

 .יטסעג רַאפ ,ןטעּפַאט עלעה טימ ,רעטייווצ ַא ןַארַאפ --

 יד טכַארטַאב ןוא טעב סָאד טכַאמעג טָאה תור .ףױרַא ןענייז ייז

 | | | :לשיט ןפיוא ןטייקיניילק

 טקוקעגניירַא יז טָאה --- !ירפ ןגרָאמ רַאּפ רעסַאװ ןייק ָאטינ --- |

 . /  .גורק ןיא

 .ןעגנערבפיורַא לע ךיא ?םענורב רעד זיא ואוו ---

 ןיא -- טנַאה ןייז ןופ גורק םעד ןעמונעגסױרַא יז טָאה -- ,ןיינ ---

 .רעסַאװ ןיירַא בייז יד טגנערב החּפשמ רעשיתבדילעב ַא

 ןייֵש עלעה ַא טָאה ,ףױרַא קירוצ ןענייז יז ןעוו .טיײלנַאב יז טָאה רע = |

 -עגסיוא טָאה תור .עסַארעט רעד ןופ ךַאד םענדעזעלנ ןכרוד טקוקעגניײרַא

 יי :לסיש יד טקנעווש

 קנורט-ןגרָאמירפ ןייז רעטציא טמענ ןורהא זא ,ךיז טכַאד ?טסייוו ---

 .רעסַאװ ןיא טנעה יד קידנעקנוט ,טנָאמרעד ךיז יז טָאה ---

 -בלַאה טקנוּפ זיא'ס -- רעגייז ןפיוא ןָאטעג קוק ַא רע טָאה --- ,ָאי ---

 יי | ! ףניפ

 ? לעטָאה ןופ ןרעמיצ עלַא ןיא ןשיור סָאד עקַאט טדעה .ןעמ ---

 ...ּפָארַא ןוא ףיורַא ,סנרָאג עלַא רעביא טפיופ םָארטש רעד ,יאדווא ---

 -בױלַאב יד ףיוא טקוקעגסױרַא יז טָאה --- ?תמא ,ןבעל סָאד יו --

 | | ,רעמייב יד ןופ ןציּפש ענעט

 ,ןבעל סָאד יו ,ָאי ---|
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 ? ןועמש ,ביל ךימ טפָאה --
 ,תֹור ,ָאי --

 ? ןבעל סָאד יוװ --
 ! ןבעל סָאד יו ,ָאי --

 "א 2 *

 ןבָאה ןלארטש-ןֹוז עלעה .טקעוװעגפיוא ייז טָאה דרעפ ןוֿפ פָאלַאג א
 .עסַארעט רעד וצ סָאװ ,גנַאהרָאפ םענעגיוצרַאפ םעד ףיוא טליּפשעג ךיז
 :רעטסנעפ ַא ךרוד טקוקעגסױרַא ןוא ןעגנורּפשענּפָארַא זיא ןועמש

 ! ערעזדנוא ---
 ךָאש ַא --- סמירָא עריא טקערטשעגסיוא יז טָאה -- !קירוצ םוק --

 !טונימ ערעי
 .שיזיוצנַארפ ןיא ךערּפשענ א טרעהרעד ייז ןבָאה רעטעּפש עלייוו ַא
 -- טגָאזעג רענייא טָאה --- ץנערנעטניא רעד רַאפ טנכייצעגסיוא --

 : | דרעפ יד רַאפ ןלַאטש וליפַא ןַארַאפ
 - זיוה ןצנַאנ ןרעביא עיצקעּפסניא ןַא ןכַאמ רעירּפַא זומ ךיא --

 םירט יד .טנַאקַאב ןעמוקעגרָאפ ייז זיא סָאװ ,עמיטש ַא ַא טרעפטנעעג טָאה
 :ןָאטעג ביוח א ךיז טָאה ןועמש .ּפערט יד ףיוא טרעטנענרעד ךיִז ןבָאה

 ? ריט יד ןסילשוצ ךיא לָאז --
 ךָאד ו גייז רימ --- ךיז וצ טקידדענוצ םיא יז טָאה --- ?סָאורַאפ ---

 ! בייוו ןוא ןַאמ

 ןבילבעג ןייטש יא לעווש ןפיוא ןוא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד
 ,סיורָאפ ןָאטעג ףָאל ַא טָאה ,תושלח ןיא ןלַאפעג טינ ריש זיא רע .עקרעמש
 םיא ןוא ,גורק ןסייוו םעד גנונערפיוא רעסיורג ןיא ,טּפַאכעננָא טָאה
 עלַא ןיא ןגיולפעצ ךיז ןענייז ךעלברעש יד .דרע רעד ףיוא טזָאלענּפָארַא
 : ןטייז

 צ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא .ןפורעגסיוא רע טָאה -- !בוט לזמ --
 : ןעוועג עידומ רע טָאה ךיז

 !ֿפָאמ ןייא ףיוא ןריסַאּפ םיסנ עלַא --
 | | ? טריסַאּפ טָאה ךאנ סָאװ --
 יד זיא עירעלַאװַאק סנַארגעל !דלַאװ ,ןיא טירנּפעג זיא רעב ַא --

 ... ַאוועונַאליװ ןיא ןיירא עטשרע
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 -- ןצניינ לטיּפַא

 טא) ..אתספימע אריבל אמר ארגיאהח

 רעד .ןעזעג טינ םענייק ןוא טורעגסיוא ךיז ןַאמייר טָאה געט ןעצ |
 ןענעק רע טעװ םורַא געט עכעלטֶע ןיא זַא ,טרעכיזרַאפ םיא טָאה רעטקָאד

 -גָאלּפעגניירַא , רעדיוו רע זיא גָאט ןטפלע ןפיוא .לָאטיּפש ןופ ןײגסױרַא

 -וקַאב רע טָאה טרָאּפַאר ןטשרע םעד ."ערעפַא, דעד ןיא ןרָאװעג "טרעט

 "רעד יד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג ןשיווצניא זיא רעכלעוו ,ןדניקסיז ןופ ןעמ

 א 0 2 .טנַאנ רענעי ןֹופ ןעגנורעטיש

 גנַאגסױרַא םייב ןטלַאהרַאפ לָאמנייא םיא רע טָאה -- ?טסעז -- ||

 ! ןָאט ןענעק טינרָאג רימ ַאוביד טעװ טציא --- עלעטעצ ַא ןזיוועג ןוא

 .עטענורב ייב רָאנ ךָאד זיא עדאנירב סיַאוניד ---

 רע טָאה עֹוויִסנעפָא רעד בילוצ .קירוצ ייז ןעמוק געט יד רעבָא ---

 -יליבַאהער ןיימ ןגעוו ?גנונעדרָא-גָאט , ןיא טעדלעמעג טינ עלייוורעד
 ,ןשטנעמ ענייז רע טסייה ןעוו-סָאװ רעדייא ביוא ,ךיא וט סָאװ זיא .עיצַאט

 יג ךָאנרעד ?"אידנזחח , ןיא םיא וצ ןריפקעװַא ןוא ןּפַאכ ךימ ןלָאז ייז

 רעד ןיא ּףעש ןיימ טימ קעװַא רעבירעד ךיא ןיב !םיקו יח יירש ןוא
 - .עלעטעצ עקיזָאד סָאד ןעמונעגסױרַא ןוא "עדנַאמָאק , רעקיטרָא

 ןענישרעד זיא רע .ןעקרעמש ןופ ןעמוקעג זיא טרָאּפַאר רעטייווצ רעד

 ףיוא עוויסנעפָא רעד ןופ ּפָארַא זיא עדַאגירב יד יװ ךיילנ ,דירדַאמ ןיא

 טנָארּפ ןגעוו קיוּפ ַא יװ טלייצרעדעגנָא ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ .ורּפָא

 רעד ןגעו סעומש םעד טריפרַאּפ רע טָאה ,טרפנ תור-ןועמש ןוא כב

 :לעוטקַא ןרָאװעג לָאמַא רעדיוו טציא זיא סָאװ ,"ערעּפַא,

 -עדרָא-גָאט , ןיא ןדלעמ טינ טעװ ןוא טעדלעמעג טינ טָאה ַאזביד ---

 םירָאו :הבהל שא זיא רע ,טרעקרַאפ --- טרעכיזרַאפ רע טָאה --- .גנונ

 .בהג עפיט ַא יא ךַאד טטױה ַא ופ 66
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 .ןופ יז טלייצרעד ןעמ ,השעמ רעד ןופ ןיֹוש טסייוו בַאטש רעצנַאג רעד
 שזיטסערּפ ןייז ןדאש טעװ יז זַא ,ארומ טָאה ַאוביד ןוא רעיוא וצ רעיוא
 םָּלֵא ,רָאי קיצנַאװצ טימ טרעדנוה ךָאנ ,ןברַאטש הלילח טעװ רע ןוא
 ' ,לענָאלַאק רעטושּפ

 -ע :ןריפסיוא עקינייז סָאד טעוו ַאוביד זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה רע
 סָאװ ,ךיירקנַארּפ ןופ "ןזיירק עשיאיײטרַאּפ , יד ןיא ןעגנודניברַאפ טָאה
 -אב טעוװ רע ןוא עינַאּפש ןופ ןזיירק-ננורינער יד ןיא סולפנייא ןַא ןבָאה

 | ..טנעדיזערּפ םוצ שזַא ןרַאּפשנָא יַא
 - 4יקסנָאימיס ןוא ,ונ ---
 יה רעצנַאג א זיא רע :סעציײלּפ ערעטיירב ךָאנ טָאה רענעי --

 !טייקיניילק ןייק טינ ןיא סָאד ןוא עשיטעיווָאס יד ייב "םאד עיבעט
 יז חצנמ ףוס לכ פוס טעװ רעװ ןוא ,ונ --

 סָאד -- העד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז עקרעמש טָאה -- ?רעוו ---|
 ןשיווצ ןכָארקרַאפ טישכת רעזדנוא אד זיא טסעז וד יו .ןסיוו טינ ןעמ ןעק
 -נָאק רעשיטַאמָאלּפיד ַא ןכערבסיוא ךָאנ ןעק סע :ןרעב ייווצ ע'תמא יד
 ,רעוועג ןקיש ןרעהפיוא ןוא ןרעוו זנורב ,םולשו סח ,ןלעװ ןסור יד ,טקילפ
 ןקיזָאד םעד בילוצ הנכס ןיא ןייטש טעוו נירק ?-רענריב רעצנַאנ רעד ןוא
 | - ! לגיופ

 גנודײשטנַא ןָא ,ןטפול רעד ןיא ןעגננאהעג ןינע רעד זיא געט עכעלטע-
 יד ןנעוו ןטכירַאב עיונעג ןעמוקַאב םייצ רעד רַאפ טָאה ןַאמייר --
 טָאה ןדניקסיז ךייש סָאװ :םידדצ עדייב ןופ ןעגנוטיירגוצ עשיגעטַארטס
 רענעלּפ סלענָאלָאק םעד ןגעוו ןוא רבד לעב ןופ טקעריד ןעמוקַאב ייז רע
 טרעהעג ייז טָאה רעכלעוו ,עקרעמש טלייצרעד םיא טָאה תולובחת ןוא
 רעבירַא זיא דניקסיז זיב --- ןטסינַאפעלעט ןוא סרעכוק יד ןופ טקעריד
 -ַאמייר ןפורענּפָארַא לעיצעּפס רע טָאה טכַאנרַאפ ַא לָאמנייא .ףירגנָא םוצ
 .ריּפַאּפ םענעבירשַאב ,ןגנַאל ַא ןזיוועג םיא ןוא רעמיצ ןיא ךיז וצ ןענ

 !ַאוביד וצ עלעווירב ַא זיא סָאד ,טסעז וד ---
 ? לענַאלָאק םוצ ןיוש וטסביירש ךעלעווירב-עביל ַארַאפ סָאװ --
 .טינ ךיז טריר רע ןוא ןכָאוװ ייווצ טעמכ רעבירַא ןיוש ןענייז סע --

 טינ טריפ ןוא טמענ לענָאלַאק ַא ...?טלעוו א רקפח זיא'ס ,וטסניימ סָאװ
 ?טקעמש סָאד סָאװ טימ טינ טסייוו וד :לַארענעג ןייז ןופ .ןלעּפַאב יד סיוָא

 -ףדור ַא ןופ ןָאט ַא טימ טדערעג .ןַאמייר טָאה --- סָאװ ךיא סייוו ---
 ןיוש ןבָאה ןלענַאלָאק ןוא לענַאלַאק ַא סעפע ךָאר זיא רע --- קינימולש
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 טָאה ַאוביד !טיג ךירק ,רימ גלָאפ ...טכייל ךיז ןקידיילַאב יז זַא ,עבט אזא

 .סעציילּפ-עטיירב
 ! ערעטיירב טָאה יקסנַאימיס ---

 | ! האפ רעקניל רעד ןיא טינ וליפֲַא םיא טסגיל ןד ,ןטיײקשירַאנ ---

 .ןיילַא זא ,ךיז טייטשרַאּפ .לענָאלַָאק םעד טנויפ רעבָא טָאה רע --

 -ייטש ַא זיא'ס .ןרעב עכלעזַא טימ ןטסעמרַאפ טנעקעג טינ ךיז ךיא טכָאוװ

 / -- {געיעג ןיא ןקיליײטַאב ןיילַא ךיז ךיא ןעק :ןגעיעג-דרעפ יד ייב יו רעג

 ַא רַאפרעד ךיא ףיוק !ןגָאירעביא ךימ ךָאד טעװ עּפַאקש עטסכַאווש יד

 דרעפ ןיימ זַא .םיסוס עקידנפיול יד ןופ םענייא ףיוא לעטש ןוא "עלעטעצ

 דרעפ רעד ןֹוא אקיתוּפַא עסיורג יד ּפָא ךיא םענ ,רעטשרע רעד טמוק

 | | ..דרעפ ַא טכיילב

 ןופ ָארויב ןיא ןפעזעג ַאוביד לענַאלאק זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןופ רעריפנַא ןטימ סעומש ןרעגנעל ַא טריפעג ןוא "םינינע עלעיצעּפס , יד

 ךיילג טָאה ןוא ,לעיציּפָא ןוא טלַאק ןטלַאהענ ךיז טָאה רע ,גנולײטּפָא רעד

 : ןעמוקעג זיא רע ןכלעוו ןגעוו ,ןינע םעד טנײלעגסױרַא

 לָאז טמַא רעייא זַא -- טקידנערַאפ רע טָאה -- טינ ביולנ ךיא ---

 .ריִציפֶא סלַא ןטלַאה ךָאנ םיא ןוא ריטרעזעד ַא ןציש

 -ידניס רעטעברַאילַאטעמ ַא ןופ רַאטערקעס רענעזעוועג ַא ,ףעש רעד

 ללבב טָאה רע .רייר עפייטש יד ןופ ןרָאװעג טלמוטעצ ?סיב ַא זיא ,טַאק

 ?רעטַאקילעד  רעקיזָאד רעד ףיוא רעבָא ,ןטסָאּפ ןייז וצ טסַאּפעג .טינ

 טנַאקַאב רעירפ ןופ זיא סָאוװ ,ןשטנעמ ַא ןבָאה טזומענ ןעמ טָאה עלעטש

 םש ןטוג ַא טַאהעג ןוא ,ןַאמ רעכעלרע ןוא רענעבענעגרעביא םלַא ןעוועג
 | .ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןופ רעגנעהנָא יד ייב

 -- !עדַאגירב רעד ןופ שינעביולרעד ַא ַא טימ .קעװַא ךָאד זיא רע --

 | | ,גנוקידייטרַאפ ןיא רעבירַא ךיילג רע זיא

 .עירעלַאװַאק רעד ןופ רָאנ ...!טינ לָאמנייק ?עדַאגירב רעד ןֹופ --

 = == == -- ךָאד טָאה יקסנַאימיס לַא רענעגנ רעד רעבָא ---

 -נייא םיוק ךיז לענָאלָאק רעד טָאה ,ןעמָאנ סיקסנאימיס קידנרעהרעד

 וַא ,ןעזעג ןיוש טָאה רע .טרָאװ-?דיז ַא טימ ןסישוצסורַא ןופ ןטלַאהענ

 ךיז טזאל רע זַא ןוא ,ךיז ייב טסעפ ױזַא טינ רָאנ זיא אפוג ףעש רעד

 . ןרָאװעג רעכייוו ךיוא ןיילַא זיא רע ןוא ,ןדער

 ןלַארענעג .לעיציּפָא טינ ָאד .ךָאד ןדער רימ ,רבח טיײטשרַאֿפ ריא --

 םעד לַארענעג-עיזיװיד רעזדנוא ןעק יצ רעבָא ,ןלעּפַאב ןבענסיורַא ןגעמ

 ךיא .,.?םישעמ ענייז רַאפ ךעלטרָאװשנַארַאפ ןייז רע ןעק יצ ?ןטקידלושַאב
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 רעזַאושזרוב רעד ןיא ןיוש .רעגניפ ןעצ עניימ יו טַאדלַאס ןדעי ןָאק
 בָאה ןֹוא ײמרַא רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןַאטיּפַאק ַא ןיב ךיא -- ײמרַא
  -ייא ןַא רַאפ ןטלַאחעג ןטַאי עניימ ךימ ןבָאה -- ןעדרעוו ייב טפמעקעג
 - .רעדורב םענעג

 סַאג ןופ ןעמוקענקירוצ טנווָא ןיא ןיינ רענייז ַא זיא ןַאמייר ןעוו
 ןייז זא ,טעדלעמעג םיא לַאז ןייז ןופ רעטסעוװשןקנַארק יד טָאה ,םייחַא ;

 ןופ עטעדנואוורַאפ-רעװש ךס ַא טכַארבעג טָאה ןעמ :ןעמונרַאפ זיא טעב
 ַא ףיוא "לטעצ;; ַא ןעמוקַאב רעבירעד טעוו רע ;עוויסנעּפָא רעטצעל רעד
 .גָאט ןטייווצ ןדעי וצרעהַא ןעמוק ןוא "לַאנָאיסַאנ לעטָאח , ןיא רעמיצ

 טימ ןרָאפענּפָארַא זיא ןוא ןטייקיניילק רַאְּפ ענייז ןעמונעג טָאה רע
 זיא ןַאמייר .ןגיטשעגסיוא רעצימע זיא קָאטש ןטייווצ ןפיוא .עדניוו רעד
 טינ טָאה רענייק .ריט סדניקסיז ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה ןוא סױרַא ךִיוא
 ןריט עַּלַא ןענייז קינייװעניא .ןבעגענכַאנ טָאה עקמַאלק יד .טרעפטנעעג
 ןגעלענמורא ןענייז ךעלקעּפ ןֹוא ,םישובלמ .טנפעעצ ןעוועג ןדָאלפוש ןוא
 -ַאוו ייווצ ןענַאטשעג ןענייז רעמיצ ןטימניא .טעב ןפיוא ןוא ,שיס ןפיוא
 .טלאוװ רעצימע יו ,ןעזעגסיוא טָאה'ס .ךעלקעד ענעביוחעגפיוא טימ סעזיל
 .שינעלייא רעסיודג ןיא ןפָאלטנַא ןענַאדנופ

 טכירעגמוא טסלַאפ וד זַא :ךעלמייהמוא טליפרעד ךיז טָאה ןַאמייר
 ןייז וטסּפרַאד ,ןאמ-חרבח צֹזַא וצ ןטייצ עקיאורמוא עכלעזַא ןיא ןיירַא
 עטצינערנַאבמוא טימ ,רַאסימָאק סלַא ןפערט םיא טסנעק :טיירג ץלַא ףיֹוא
 ףיוא ןעגנאהעגפיוא רָאנ רעדָא ןָאלַאט ןטכַאװַאב-גנערטש ַא ןיא ,ןטכַאמלופ
 ןיא ןזָאלבעג טָאה ?טניוו טכייל ַא ...אסכח-תיב ןופ לקניוו ַא ןיא ,קָאה ַא
 רעביא טצנַאטענמורַא טָאָה רעמיש:טנווָא .רעסַאלב ַא ןוא ןעגנַאהרָאפ יד
 ןוא טכיל ןופ ליּפש ןש'סדנוק ַא ןיא ןָאטרַאפ ,םיצפח ענעפרָאוועצ יד
 ָאד טָאה רענייק ,ןיינ :רעמיצ-דָאב ןיא טקוקעגניירַא טָאה ןַאמייר .ןטָאש
 ןעגנַאהעגּפָארַא טינ ןענייז ןקלַאב ןופ ןוא ,ענַאװ רֶעד ןיא ט'ססונעג טיג
 םיא רעטניה ריט יד ןעוו ,טרעטיצענפיוא טָאה רע ...םיִפ .עטפייטשרַאפ ןייק -

 .םינּפ ןייז .דניקסיז ןבילבעג ןייטש זיא לעווש ןפיוא .ןאטעג ּפַאלק ַא טָאה
 ןפיל ענייז .שַא טימ טקעדַאב יװ ,יורג -- זָאנ יד ןוא םַאלּב ןעוועג זיא
 | : לכיימש ןרעטיב ַא ןיא טמירקרַאפ ךיז ןבָאה

 ! טרָאק יד טליּפשרַאפ ---

 | ? טדָאק ַא רַאפ סָאװ ---

 ! טריטפערַא ןיב ךיא ...טהאק עסיורג יד -- |
 }מ
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 -ףָאלש.ַא ןיא טיירדעגנייא ךיז ןוא דידנומ םעד ןָאטעגסיױא טָאה רע

 . : עזילַאװ רענעפָא רעד ןופ ןגיוצעגסיורא טָאה רע סָאװ ,קָאר

 זוא רע !ןוז רעשיטניה רעד ,םודַא ןטניה טקַאּפעג ךימ טָאה רע ---

 ױזַא :ךעלנעזרעּפ ט'הנעטעגנייא םיא טימ טָאה ןוא ףעש ןיימ וצ קעװַא

 . ?ואַאנ ַא זיא ףעש רעד ןוא ,ץנעי זיא "-ע} ןוא סָאד זיא "רע, ,ױזַא ןוא

  .ןקארשרעד ךיז רע טָאה ,רעטעברַא-לַאטנ עמ רענעזעוועג ַא  ,לשטנעמ רעוו

 | | ? יקסנָאימיס ןוא ,ונ ---

 ,ייא ןינע רעד םיִדָאְי !ןדָאװעג ןטימעגסיוא ןצנַאגניא ןיא דע --

 ַאוביד .געוו ןשירעטילימ ,ןלַאמרָאנ ןייז ןופ .ּפָארַא ןצנַאגניא ,ןגָאז וצ ױזַא

 .-ֹּפֶא ךימ טָאה ףעש רעד ןוא ךעלנעזרעּפ ףעש ןיימ ףיוא טקריוועג טָאה

 ןופ תושר ןיא ןלַאפעגנניירַא קירוצ ךיא ןיב ,ונ .טעברַא רעד ןופ טנָאזעג

 .עדַאנירב רעקידרעירפ ןיימ

 : | ? ןייז טציא טעוװ סָאװ ןוא ---

 ?לָארטנָאק , ןייז ןקיש טלאוועג טנווָאניא טנייה ךָאנ טָאה ַאוביד ---

 ןיילַא ךימ טעוװו רע זַא ,ט' לעוּפעג םיא ייֵב טָאה ףעש ןיימ רעבָא .רימ ךָאנ

 ,ירפ ןגרָאמ ןלעטשוצ ;

 : עזילַאװ רעד ןיא ןכַאז יד ןענעדרָאנײא ןביוהעגנָא טָאה רע

 ןִא ךיז טעוװ לענָאלָאק רעד !ּפַאלק ןייא טימ !טליּפשרַאפ ץלַא --

 ...לָארענעג ןופ ןענַאטשעגסױא זיא רע סָאװ ,תורצ עֶלַא רַאפ ןייז םקונ רימ

 | ...ֿפָאק ןיא ?יוק ַא ןסישוצניירַא ךיז טרעלקעג ךיא בָאה עלייוו ַא ,טסייוו

 טָאה --- ...טרָאק עסיורג יד טליּפש ןעמ זַא -- :ןניושעג טאה ןַאמייר

 י | ,טכַארטעג רע

 "ער ןייק טָאהעג טינ ךיא בָאה טונימ רעסייה רעד ףיוא רעבָא --

 ,ןצרַאה ןפיוא טוג ױזַא ןעוועג רימ זיא ידפרעדניא טנייז .ךיז ייב רעולָאװ

 "וא רימ זיא ךָאנרעד ןוא .רעּפַאש ןיימ טקנעשענקעווַא םיא בָאה ךיא זַא

 : | - ...ןעגנַאנעגרעב

 רע ןעוו .ןקיאורַאב ךיז ןביוהעגנָא רע טָאה ויורבפיוא ןקיזָאד ןכָאנ

 "בוילג םעד ןענואוועגקירוצ טָאהעגנ ןיוש רע טָאה ,ןקַאּפ טקידנעעג טָאה }

 . | , ; טכיוועג

 ...?טריטסערַא ןרעוו ןשטנעמ סָאװ עַאמ , לווייט רעד םע טּפַאכ --

 ! ןדניקסיז טינ ךָאנ ןָאק טלעוו יד ,השקשינ !טייצ-חמחלמ ךָאד זיאיס

 -שיזיוצנַארפ .ַא רעסיוא ,סעזילַאװ יד ןיא טניילעגניײרַא רע טָאה ץלַא

 - ,קנעדנָא טלַא ןענַאמייר טקנעשעג טָאה רע סָאװ ,ךוב-רעטרעוו-שינַאּפש
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 רענעי טָאה -- ?ךַארּפש יד טנ רעלעג טינ וטסָאה טָאװרַאפ --
 | עלעיצעפס, ףיוא ןרָאֿפ טלָאװעג ךָאד טסָאה -- ךיב סָאד ןָאטעג רעטעלב
 ' : ? "םעיסימ

 ,רעינַאּפש . קינייו ןעד ןטרַאפ ?ךַארּפש יד טוג ןענעק סָאװ יצ --
 - ךיא- סָאװ ,רַאפרעד ןעמ טלַאה ךיא יו םענייא ַאזַא ?שינַאּפש ןענעק סָאװ
 יד ןיא ןרעיטראּפ סלַא סרענענ טלַאה ןעמ יו רעגייטש א ,שיטָאזקע ןיב
 ןעמ טעוװ ,סייוו ןדעוװ גנולצולּפ םעו רענענ ַאזַא זַא .ןפעטָאה רעזירַאּפ
 | | ...ןייז חלשמ םיא

 טכַארבענפױרַא טָאה רענלעק רעד .דיט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה ןעמ
 רע טָאה ךעלנייוו נ יו -- טסואוועג טינרָאג ןופ טָאה רע .טיודביטנווא
 רעד ןיא ןָאטעג יירד ַא יז טָאה ,עינַאלד ןייא ףיוא ץַאס יד ןטלאהעג
 - ןוא לעווש םעד ןטערטרעבידַא םייב עיזַאטנַאפ רעשירענלעק ַא טימ ןטפוק
  טצעועג ךיז טָאה דניקסיז .ןײגסױרַא םייב ןָאטעג גיונ ַא ףיס ךיִז טָאה
 ן :.שיט םוצ

 ןָאטעג ץפיז ַא רע טָאה -- ...!טייצלָאמ עטצעל יד ---
 | !רימ וצ ןעמוק טפרַאדעג ַאילוכ טָאה גָאטימ וצ

 ?/ ןירענעילַאטיא יד ךָאד טסָאה וד ?טפרַאדעג יז וטסָאה סָאװ וצ -- |
 -- ןיינ ,רוחב-הבישי רע'תמא ןַא וטסיב םינינע עקיזָאד יד ןיא --

 רעשיתבה-לעב רעדעי ?יורפ ַא ןבָאה ןיא ךקיע רעד זא טסניימ !שורּפ ַא
 ךָאנ ןוא ךס ַא ןבָאה וצ רקיע רעד ךָאד זיא ָאד ...!בייוו ַא ךָאד טָאה דיי
 ןציזַאב טסנעק וד זַא ,ןייזטסואווַאב ןיא טײטשַאכ ןגינעגרַאּפ רעד ;רעמ
 טפַאשנדייל אזַא טקנוּפ ןענייז ןעיורפ !ריד טלעפעג סָאװ ,ענייא עדיווטעי
 וד סָאװ ,ועמ וטסליוו ץלַא ,רעמ טסציזַאב וד סָאװ :טלעג ןוא טכַאמ יו
 זַא ,עבט 8 ןבָאה ןטפַאשנדייל !רעקיטשרוד וטפיב ץלַא ,רעמ טסקנירט
 | ... ךיז ןרעקַאלפעצ ןוא ןנייטש ,ןסקַאוװ ייז

 ןגרָא

 28 לֹא *א

 טָאה עדַאגירב יד ואוו ,ףרָאד ןיא טכַארבעג ןדניקסיז טָאה ןעמ ןעוו
 -לָאס יד דובכל בוט-םוי ַא ןעמוקענרָאפ עדַארג טרָאד זיא ,טורעגּפָא ךיז
 -ַאיליוװ ייב טכאלש רעד ןיא ןענגונעכייצסיוא ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןטַאד
 זיא זיוה ןרַאפ ץַאלּפ ןסיורג ןפיוא רעבָא ,ירפ ןעוועג ךָאנ זיא'ס .ַאוועונ
 ןבָאה ןרענאיצילימ עטצוּפעגסיױא קידביט-מוי :קידעבעל ןעוועג ןיוש
 ,ךיק רעד ֹוצ טקוקעג קידלודעגמוא ןֹוא ,רעה ןוא ןיה טריצַאּפשעגמורַא
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 עקיטייז יד ןופ .גרַאװנסע טימ ןצַאט ןגָארטעגפױרַא טָאה'מ ןענַאװנופ

 -נַאל ןיא טמיראעג ,ךעלדיימ-םירעיוּפ סעטּפָאכ ב טמָארטשעג ןבָאה ךעלסעג !

 ייז ןבָאה ןטַאדלָאס יד .ןניוא ענעזָאלעגּפָארַא קידוועמעש טימ ,ןעייר עג

 ןעמ .ךעלטרעוו עפרַאש ןוא ןקילב עקידנעשטשילב טימ ןעוועג םינּפ-?בקמ

 ןופ ;דנַאר יד ףיוא .אתורבחב טכַאלעג ןוא ןרָאװעג שימייה לענש ןיא

 ערעייז טימ סרעכוק יד .קנעב טימ ןשיט עגנַאל טלעטשעצ ןעמ טָאה ץאְלּפ

 רעשעלפ טלעטשעצ ןוא טיורב סנבַאל טמערוטענפיוא ןבָאה רעפלעהַאב

 ןוא ןטשרואוו ,סעקניש טימ ןצַאט ןגָארטעגסױרַא ןעמ טָאה דלַאב .ןייוו

 רעד טימ טעברַאעג ןכָאװ עכעלטע טָאה עקרעמש) .שיילפ םענעטָארבענ

 -בַאטש ןופ טרָאּפשעגּפָא ןוא סקניל ןופ ןוא סטכער ןופ טּפעלשעג ,לַאנ

 | .(ןסיב ןקַאמשעג א ןגירק לָאמַא ךיוא לָאז "ךמע , ידכ ,שיט

 .החמש רעקימורַא רעד ףיוא קילב א ןפרַאוו וצ ןזיוװַאב רָאנ טָאה רע

 טָאה ןביוא .עירָאלעצנַאק ַא ןיא טריפעגניירא םיא ןבָאה רעטיײלנַאב ענייז !

 ,טנעמוקַאד א ןבירשעגרעטנוא טאה סָאװ ,רַאטערקעס ַא ןעמונענפיוא ייז

 ןענישרעד םציא זיא ריט רעד ןיא .תומילשב ןטלַאהרעד םיא טָאה רע זַא

 רַאטערקעס רעד .גיוא ןופ טזָאלעגּפָארַא טינ םיא טָאה סָאװ ,טסידרַאװג ַא

 עשּפיה ַא טמַאזעג ךיז טָאה ,קעװַא זיא ,"ןעמונרַאפ, ןעוועג גנַאל ןיא

 ,ןריפקעװַא םיא ,ןטסידרַאװג יד ןסייהעג ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא ,עלייוו

 ןעמענ ךיילג םיא טעוו ַאוביד זא ,טניימעג טָאה דניקסיז .ףרַאד ןעמ ואוו

 .ןעזעג טינ ץיגרע ןיא ןעמ טָאה לענָאלָאק םעד רעבָא ,רעהרַאפ ַא ףיוא

 -עג ךיז ןבָאה ןשיט יד ייב .קידעבעל ןעוועג ןיוש זיא ץַאלּמ ןפיוא

 -סיוא ןסעזעג טרָאד ןענייז עליוויצ זוא טייל-רעטילימ ."ןטכיש , יד ןטיב

 "ןרב ןעקנורטעג ,ןשיט יד ןופ ןשטיוודנַאפ טּפעלשעג טָאה ןעמ ,טשימעג

 .ןגעוו-םינּפל טעשטיווקעג ןבָאה סָאװ ,ךעלדיי 'מ יד טשוקעג ןוא טפַאשרעד

 ןוא ןפירגנָא טנַאמרעד ךיז ,ןפורעגנוצ ךיז ןעמ טָאה ןקע ענעדיײשרַאפ ןופ

 ,עקינעי יד .ןייוו רעזעלנ קיטייזנגעק ןסָאגעגנָא ךיז ןוא טכַאלעג ,תונכס

 "יא קידנפולינב טריצַאּפשעגמורַא ןבָאה ,ןסע טקידנעעג ןיוש ןבָאה סָאװ

 יא .ןסָאריּפַאּפ טימ םירעיוּפ יד ןעוועג דבכמ ןכָאה ןטַאדלָאס .ץיַאלּפ ןרעב|

 ַא ןוא ערַאטינ ַא ףיוא טליּפשעג רענַאיצילימ רעשינַאּפש ַא טָאה לקניוו ַא

 ןטענַאט ?סַאק טימ טּפַאלקעג טָאה ,טקַאט ןטיול טנעװַאב דיז טָאה רעטייווצ

 יז ןענייז דלאב .ןירעצנעט-טערַאבַאק ַא ןופ תועונת יד טכַאמענבָאנ ןוא

 טשטַאּפענוצ ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיצילימ זיירק ַא ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמודַא

 ..:יעלֶא ..!יעלַא :ןעירשעג קיכליה ןוא טנעה יד טײמ
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 עטופַאװַאב ייווצ יד ןשיווצ םָאז;נַאל טזיײרּפשעג טָאה דניקסיז
 -חַאֿפ טָאה שינעקישנָא אזא יאמלה זייב ןעוועג ןענייז סָאװ  ,ןטסידרַאוװג
 ןיא ,הסיפת רעד וצ ןעגנַאנרעד ןענייז ייז ןעֹוו .בוט-םוי רעייז טרעטש
 ?עיצעפס יא סָאװ ,עדַארטסע רעד ףיוא ףױרַא רעטסעקרָא .ןַא עדַארג
 ךיילג טָאה קיזומ עקידנלַאש ַא ןוא ,ץַאלּפ ןטימניא ןרָאװעג טיובעגסיוא
 .ךעלרָאּפ עטמירַאעג עכעלטע יו ןעזעג ךָאנ טָאה רע .טפול יד טליפעגנא
 .ץנַאט א ןיא ןעיידד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה

 ,עקזייה רעשירעיוּפ רעט ךעיומעג א ןיא ןענופעג ךיז טָאה .הסיפת יד
 -עג טרָאד טָאה רע .ףעטסנעפ יד טעװעטַארדרַאפ טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא
 ,ריציפָא-רעטנוא ןשיזיוצנַארפ ַא -- ראטַאקַאל ןקיצנייא-ןוא-ןייא  ןֿפָארט
 ןיא ןטלַאהעג ןוא ,טלריזעג ךיז ןוא ןטלָאשעג טָאה ,זייב ןעוועג זיא רענעי
 : ןכש םעיינ ןייז ןרעכיזרַאפ ןייא

 | ןטירד ! ַא ןפיולטנא ךיא לע ,ןפָאלטנא ןיוש ךיא ןיב לָאמ ייווצ ---
 8 ! לָאמ

 רענייז א .םיא ןופ ןעמוקַאבסױרַא טנעלעג טינ - דניקסיז טָאה רעמ
 וצ ןוא ּפוז עכעלבעל ,ערעטיש ַא טכארבעג ייז טסידרַאװג :ַא טָאה :ייווצ
 סָאד ןגָארטרעד ךיז טָאה ןסיורד ןופ .םענייא ןדעי רַאפ טיורב ךעלקיטש
 -ענרעטנוא טָאה דניקסיז .רעטכעלעג ךעליירפ א ןוא קיזומ ןופ ןלַאש
 / -ענמורַא ,ןרעמיצ יד טכַארטַאב רע טָאה רעכַאנ ןוא ןסע םייב טָצכערק
 זַא ,ןפָאלשאב טָאה רע ,ןטַארק יד טריבורֿפסױא ןוא רעטסנעפ .יד טּפַאט
 --רַאפ .ןֿפיױלטנא רע טעװ ,ןרעוו טיײרּפַאכ טיִנ נעט יירד ןיא טעװ רע ביוא
 ןעמ זַא טניימעג טָאה רע ,רעטסנעפ ןיא .טּפַאקסעגנָא טנַאה ַא טָאה טכַאנ

 ןעזרעד רע טָאה ןביוש יד ךרוד רעבָא ,גנושרָאפסױא ןַא ףיוא םיא טפור ;
 | וי | - דעמש

 ןיא טַאדלָאס ַאזַא, זא ,ןענַאמיײר רַאפ ט'הנעטעג טּפָא טָאה עקרעמש
 ןגעֶלעֶג טציא זיא רענעי ןעוו רעבָא ,"קּכָאפ ןשיריי ןצנַאנ ןרַאפ הּפרח ַא
 / -ַאב וצ םיא טכילפ-ןרע ןייז רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה ,ֿפסָאר ןיא ףיט ױזַא
 .ַא ןוא ןשטיװדנַאס עכעלטע טכַארבעג םיא רע טָאה געװ ןייא רַאפ .ןכוז
 ' ,ןֵסָאריּפַאּפ לקעּפ

 רםיז / טָאה = .?גנושראפסיוא רעד וצ ןפור ךימ ןעמ ומעוו ןעוו ---
 ,ןסיוו טלָאװעג ונ דניק

 . בוט-םוי זיא טנייה .טינ סייוו ךיא --
 ןגעוו ֹט רעמיקעג טינ ךיז טָאה רענייק ןוא תעל-תעמ ַא רעבירַא זיס

 טלָאװעג םיא טָאה דגיקסיז .עקרעמש ןענישרעד דעדיוו זיא טכַאנרַאפ ,םיא
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 ןוא ...רביד ?כ ןיבמ !ָאדונ ;ןָאטעג גָאז ַא טָאה רענעי רעבָא ,ןגערפסיוא

 רעדָא שטיר א טייטש "ךאוו, רעד ףיוא זַא ,ןענַאטשראפ טָאה רע

 קירעיורט רע טָאה עלייוו ַא .שידיי טייטשרַאפ סָאװ ,רעכיירטסע ןַא:
 :ןפורענסיוא רע טָאה ןַאד .ןגיוושעג

 ?שמשה תחת שדח לכ ןיא ,ונ ---

 יד ןיא תועידי ענייז רעבָא ,ןָאט ןטיול ןענַאטשרַאפ טָאה עקרעמש

 -טנע ןענעק לָאז רע זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאנרעד טינ ןענייז םירפס עקילייה

 ןָאטעג ץַארק א טָאה רע ...!ןזײװסױרַא םיא סע רע טעװ הכמ א ,ןיינ ,ןרעפ

 -שוריּפ ןטימ ןענוװַאד םעד ןענָאמרעד ןעמונעג ךיז ןוא תונורכיז עטְלַא ןיא

 .עיצַאוטיס רעד ֹוצ ןסַאּפוצוצ טימַאב ךיז טָאה רע סָאװ ,ן'יבר ןופ תולימה

 - ןוא טוג ריד זיא יוא --- "ובוט הֹמ , :טנרָאפ ןופ רָאנ רע טָאה ןביוהעגנַא
 יא -- .ךתיב יבשוי ירשא , ...!ןייֵלַא רע טסייוו סָאד רעבָא ,ל?יואוו

 רעד ,דלַאװעג ...!ןרָאי ענייד וצ זיא ךָארב א ןוא גָאלק א זַא ,וטס'סּבשוי

 עקיטכיר סָאד טינ ךָאנ טָאה רע ןוא "ונילע , ייב סיוא ןיוש טייּפש םלוע
 ַא טָאה רע ןוא ןניוא יד רַאפ ןרָאװעג קיטכיל םיא ןזיא לָאמַאטימ ,טרָאװ

 | :ןזח רעייז ןופ עמיטש רענעסּפעש רעד טימ ןָאטעג גנוז
 * ...!ונינודאכ ןיא ,.,וניהלאכ ןיא ---

 ןָאטעג גערפ ַא ןוא טניימ רענעי סָאװ ,ןענאטשרַאפ טינ טָאה דניקסיז

 | :קירוצ ףיוא

 ?ן5 עמשמ אק יאמ --

 םענייא ןופ לַאפנייַא ןַא :םילכ יד ןופ סױרַא עקדעמש ןיוש זיא ָאד
 ךָאנ רע טָאה "םונרת , ןפיוא ..,!רימ טימ רָאנ רע טדער ןושל-םונרמ --

 חמשנ יד ןעוו ,גָאטימ ךָאנ קיטיירפ ןדעי ;ץרַאה זייב ַא טַאהעג לָאמַא ןופ

 רעקצַאיוש ןכָאנ רעדָא טָאטש ןרעטניה ?כייט ןכָאנ ןעגנַאגעגסיױא ןיא
 ךיז טגעלפ ,ךעלסינ ןסירעג ןוא סעדָאנַאי ןבילקעג טָאה ןעמ ואוו ,לדלעוו
 ַא ןוא ,טנַאה רעד ןיא קישטנַאק ןטימ ,ריט רעד ייב ןלעטשקעװַא יבר רעד

 | - ;ןָאטעג יירשעג
 טָאה סולקנוא-םונרת םעד ןוא ...?םייהַא ןיוש !סעקילושז ,םיצקש -- |

 !?ןסעגרַאפ ריא

 :טשּפ םעד טסואוורעד דניקסיז ךיז טָאה טנוװָא ןיא סנגרָאמוצ טשרע
 "ונינודאכ ןיא , ;ןפלעה ריד ןעק למיה ןיא טָאג ןייא רָאנ --- "וניחלאכ ןיא,
 ֿלָאמנייא ןיוׁש רע טעוװ ,סע טסייה לענָאלָאק םעד ,ןודא םעד ךייש סָאוװ ---

 יי | | ...!ריד טימ קלב ןענרעל
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 -םערעג זיא ואוו --- ךיז רעסיוא ןלָאװעג רע זיא --- ?טסייה סָאוװ -- ; |
 | | !גנושרָאפסיוא ןַא ףיוא ןפור ךימ ןעמ לָאז .,אברדא .?טייקיט

 טנערעגפיוא טינ עקרעמש ךיז טָאה -- ?ןשרָאפ ייז ןפרַאד סָאװ וצ --|
 | יי ?טינ ןעד ןסייוו ייז --

 ?רימ טימ ןָאט ייז ןליוו סָאװ ןוא --

 ,טינרָאג --

 | .? טינרָאג טסייה סָאװ --
 -ריפ-יירד א ןציזרעטנוא ױזַא ךיז טסעװ .טינרָאג טסייה טינרָאג --

 ךָאנרעד ןוא ,ןשרָאפ טינ ךיד טיעמ ,ןעּפעשט טינ ךיד טיעמ ,ןכָאװ ףניפ
 | ...עינַאּפמַאק-ןילּפיצסיד רעד ןיא ןקישקעװַא ךיד ןעמ טעוו

 ןרָאװעג רעטסניפ ןדניקסיז זיא --- !רימ וטסגנערב תורושב עטוג --

 ,ןענַאדנופ םיפ ןכאמ ןעק ןעמ יצ ,רעסעב רימ גאז -- ןגיוא יד ןיא
 ייב ךאוו-טכאנ יד טלּפָאדראפ ןעמ טָאה תישאר !השעמ ערעווש ַא -- =

 רעד טינ תינשהו ;ןרעיומ עריא ןשיווצ ךיז טסניפעג וד טניז ,הסיפת רעד
 טינ םולשו סח לָאז האיצמ ערעייט יד זַא ,גנוטכא אפוג ףעש-הסיפת

 עצנַאג יד ןביוהוצנָא קשח ןייק טינ טָאה לענָאלָאק רעד .ןייג ןרָאלרַאּפ
 =.,,!ביֹוהְנֶא ןופ הנותח

 ןכָאנ סָאריּפַאּפ ןייא טרעכיורעג דניקסיז טָאה טכַאנייב טעּפש ןיב

 טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רע .ענַאל רעד ןיא טכארטעגניירַא ןוא ןרעדנַא

 טָאה גרעב עטייוו רעטניח .רעטסנעפ םוצ ןפָאלענוצ ךיילנ זיא ןוא גָאטרַאפ

 -:טורַא .ןשַאלענ ךיז ןבָאה ןרעטש עטצעל יד .?מיה רעד טלטיורעג ךיז

 ןביוהעג ,?גרעב ןטייוו טשינ .א ףיוא ,ךיז טָאה ,קרַאּפ ַא ןופ טלננירעג

 ןיא טלבוטעג ךיז ןבָאה סמערוט עריא ןוא גנוטסעפ עכעלרעטלַאלטימ ַא

 טָאה רעמייב-קרַאּפ יד ןשיװצ ןופ .טייקלקנוט רעקידנענינַאב רעד
 עננעטס ענרעבליז ַא יו ,ןניוצעג ךיז ןוא ?כייש ַא טמָארטשענסיױרַא

 .עקנָאל רענעריושעג ץרוק ַא רעביא

 יד זַא ,ןענאטשרַאפ ןוא ריט רעד ייב שיורעג ַא טרעהרעד טָאה רע
 .ץאלּפ ריא טמענרַאפ טסידרַאװג ןייא ןוא קעװַא טייג ךַאװ-טלּפָאד

 -רעטנוא םעד טקעוװועגפיוא רע טָאה -- ?ןפױלטנַא טסליוו וד ---

 | | , ריציפֶא

 ,ףָאלש ןופ טעמכ טרעפטנעעג רענעי טָאה -- !ךיא ליוז יַאדוװַא ---

  ןשינַאּפש םעד טגָאזעג ןֹוא ריט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה דניקסיז
 ןשַאװ טנייה ךיז ייז ןפרַאד לענָאלָאק ןופ לעּפַאב .ןטיול זַא ,טסידרַאװג

 ועוו ןפיוא .טײלגַאב ייז ןוא ןעוועג םיכסמ טָאה רעינַאּפש רעד ,לכייט ןיא
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 סָאװטע זיא ןוא ?ָאקנעמַאלפ; םענעניוצעצ ַא ןעגנוזעג רע טָאה
 . םוצ ןָאטעג גָאז ַא דניקסיז טָאה קרַאּפ םעד קידנעייגייברַאפ .ןענַאטשעגּפָא

 יי | | ;זיוצנַאדפ

 .ןֿפאטרעד טינ ךיד רע טעװ סעטפוק יד ןיא !קרַאּפ ןכרוד ףיול --

 ךיז ןוא טױלּפ ןפיוא ךוטנאה ןייז ןעננאהעגפיוא טָאה זיוצנארפ רעד
 גנורּפש ןייא טימ רע זיא ןַאד .שינעפרעדַאכ עסיוועג ַא ןליפרעד טכַאמעג

 ךיז ןבָאה קרַאּפ ןיא סעטסוק יד ןעוו טשרע .טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעוועג

 יד ןֹופ רענייא זַא ,טקרעמַאב רעינַאּפש רעד טָאה ,ןכערב ןביוהעגנָא

 יצ ,טרעכיזרַאפ ךיז רע טָאה ?כ2 תישאר .ןרָאװעג םלענ זיא ןטנַאטסערַא

 ןקירָאה-טיור םעד זַא ,טנָאזעגנָא םיא טָאה ןעמ םירָאװ --- ָאד זיא דניקסיז

 טייטש רענעי זַא ,ןעזרעד טָאה ןוא ויוא ןופ ןזָאלּפָארַא טינ .רע לָאז

 רע זיא ןַאד .ןייצ יד הנווכ טימ ךיז טצוּפ ןוא רעסַאוו םייב ךעלטימעג

 -נואוושראפ ןכָאנ ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא ןַאקרַאּפ םעד ןכָארקעגרעבירַא
 | = | . םענעד

28 '{ =*+ 

 ןדעי רע טָאה לייוורעד .דירדַאמ ןזָאלרַאפ ןבילקעג ךיז טָאה ןאמייר

 ןופ עגַאל רעד ןגעװ ןעקדעמש ןופ טכירַאב םעיונעו ַא ןעמוקַאב גָאט

 לָאמנייא םיא טָאה ןעמ ןעו ,ןרָאװעג םמותשנ זיא רע .,ןטריטסערַא

 סמענעי לביירט רעד ןיא טרעהרעד טָאװ רע ןוא ןָאפעלעט םוצ ןפורעג

 | :עמיטש

 ..?הסיפת רעד ןופ ?וטסּדער ןענַאוװנופ ---

 רֶאּפ ַא געוו ןפיוא ףיוק ןֹוא ןיינוצ ךיילנ םוק ,ן'ַאילוכ ןופ ,ןיינ ---

 ,ןלירב עצרַאװש

 ןייז טנַאקרעד טָאה דניקסיז .ריט יד טנפעעג טָאה יורפ ערעטלע ןַא
 ןיא דלַאב .לרעמיצ קיטַײז ַא ןופ ןעמוקענסױרַא זיא ןוא עמיטש

 ןוא ןרעמיצ רעביא טריפעג ייז טָאה סָאװ ,יורפ עננוי ַא ןענישרעד

 | | ,ןרָאדירָאק

 .  .ןאמייר טנערפעג טָאה --- ?טסמוק וד ןענַאוװנופ טסייוו יז ---

 | | ! ָאי ,,,?יז ---
 +דז +

 ? טינ ריא טרַא סע ןוא ---
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 תוילע ןנעוו ןּפירנַאב ענענייא עריא טָאה יז !טינ יז טסנָאק וד ---

 רעקירעי-גנַאפ א ןופ ןעמַאטש יז - ,טייל עשיטילָאפ" ןופ תודִירי ןוא
 סנַאפלא ךלמ םעד רעטנוא ערעירַאק ריא ןבכיוהעגנָא טָאה יז .גנורַאפרעד

 טָאה ַארעוװיר-עד-ָאמירּפ ןופ רוטאטקיד רעד רעטנוא ןוא ,רעטנציירד רעד

 ןרָאװעג טלַא זיא יז זיב .םור ריא ןופ לּפאטש ןטסכעה םעד טכיירגרעד יז

 ןשינערעקרעביא ערערעמ ןעמוקעגרָאּפ ןענייז רֶאי קיצנַאװצ .ןוא עכעלטע
 יז ןיא לָאמלייט :ןטיבעג ךיז ןבָאה םיתב-ילעב עריא ןוא דנַאל ןיא

 זיא לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא דעטסינימ ַא ןופ רַאטערקעפ ַא זיב ןגיטשעגפיורַא

 ,פעּפתנ טינ יז טרעוו רַאּפרעד .?'תיבה-לעב ןטושּפ ַא זיב ןלַאפעגּפָארַא יז
 = | - ,.,ּפָארַא ןלַאפ ןשטנעמ ןעוו

 .טקַאהעגרעביא םיא ןַאמייר טָאה -- ?ןָאט וטסרעלק סָאוװ ---

 באטש ןיא ןעמ זיא ןטרָאד .עטעסַאבלַא ןייק ןּפַאכרעבירַא ךיז --!

 . "םיּוא ןייק וזירב ,?קיטילַאּפ , טימ ןענעכער ךיז ןזומ ייז :ףרַאש ױזַא טינ
 ןשטנעמ א ןופ ּפָאק ַא ןוא טנָארפ םייב טשינ זיא'ס -- ?לכב ןוא .,,דנַאל

 ..טיױרק-ל?ּפעק ןייק טינ זיא

 .גננאג ןקידנבעוװש ןטכייל ַא טימ סיורָאפ טזיירּפשענ טָאה ַאילוכ

 -רַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןרעמיצ ץוט עבלאה ַא טריפעגכרוד ייז טָאה יז

 קיטיח ,ןיילק ַא ןיא טזָאלענרעביא ןוא ,טכיל-ןוז ןלעה ַא טימ טציילפ

 ַא .קאמשענ ןלאטנעירָא ןַא טיול טרילבעמ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ל'רדח

 ןיא ;ליד םעד טקעדַאב טָאה ןקע יד ןיא זדנערפ עטיור טימ ךיּפעט רעקיד

 ,ץלָאה ןטיור לקנוט ןופ לשיט קידכעלייק ,ַא ןענאטשעג ןיא רעטנעצ ןייז
 םורַא ;תויח ןֹופ ןרוגיפ עטצינשעגסיוא ןוא עטצירקעגנייא טימ טצוּפַאב

 טימ עטעבעגסיוא ,סעקטערובַאט עקירעדינ ןענַאטשעג ןענייז לשיט

 ןגנאפ א טימ לדנעפ ענרעּפוק ַא -- םיוורעס-אקָאמ ַא ךיוא ;ךעלעשיק
 טעקצאצענסיוא ,ןיילק א ןוא ,ךעלעקנאשזיליפ עסייוו ,עניילק ,לטנעה

 רעקירעדינ א ןופ טצנאלגענּפָארַא טָאה -- עװַאק ןלָאמ םוצ ,לסיוטש

 : .לקניוו ַא ןיא עדָאמָאק

 -יא-סעלַאזנַאנ-עסַאכדָאינָאטנַא לַארענעג רעטלַא רעד טנעלּפ ָאד --
 ריא ןעוועג גיקסיז ןדלָאמענ טָאה --- !עװַאק ןעקנירט סעלַאזנַאג
 ןופ ביוהנָא .ןיא ןפָאלטנַא זיא רע ."םישזער ןטלַא, ןופ ועטבילעג רעטצעל

 .חריד ןייז טנשריעג ?ייוורעד טָאה יז ןוא גירק-רעגריב

 טגָאזעג טָאה -- טקיטכעדרַאפ רימ זיא גנוניואוו עקיזָאד יד --- |
 יו | .ןַאמייר

 / סמפ



 ? סעּפע סָאװרַאפ ---

 טָאטש-ןעמלַאּפ רעד ןופ הנוזח בחר :עיצידַארט עטלַא ןַא זיא'ס ---

 טימ ןעגנודניבראפ טַאהעג קירוצ רָאי טנזיוט יירד טימ ןיוש טָאה וחירי

 .ןענב דנאל סָאד ןרינָאיּפשסיוא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םילגרמ עשידיי יד
 יורפ אזַא זַא -- דניקסיז טרעכיזראפ טָאה -- ריד גָאז ךיא ןוא --

 ןדעי יירטעג זיא יז יו טקנוּפ :םישזער םעד יירטעג אקווד זיא ַאילוכ יו

 ןדייב יז זיא קילייוטייצ ןוא ךיז ןטייב עדייב זַא ,טסייוו יז .ןַאמ םעיינ

 ..,יצילָאּפ-םייחעג רעד וצ ךעלנע יז זיא ןיז םעד ןיא .יירטעג

 טָאה רע ןוא שיטעטַאּפ ןרָאװעג לֵָאמ ןטשרע םוצ ןַאמייר זיא ָאד

 | יה :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,עמיטש ןייז ןביוהענפיוא

 . טייקסיורג יד ךיוא רעבָא טייקכאווש יד ןענאטשאב זיא םעד ןיא --

 רעֶבָא ,טלעוו רעד רַאפ טריטסיזקע טינ טָאה רע ;?לעטָאה , רעזדנוא ןופ

 ,ייצילָאּפ רעד ןופ ןעימוחת יד רעּפיוא ןענופעג ךיֹוא ךיז רע טָאה רַאפרעד
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 קיצנַאװצ לטיּפַאק

 הו ס ס ר בי ק סיז

 (תואיבג סעטרעמש טיול ךיואש יװ סעיסרעװ ענגעדײשרַאּפ טיול)

 ןַאמייר .םיׂשדח ערערעמ רעבירַא ןענייז ןשינעעשענ עטצעל יד טניז

 ;טנָארפ ןפיוא טרעקעגמוא ךיז ןוא ןרָאװעג טנוזעג גנאל ןופ ןיוש זיא

 ךיז םָאה תור ;טננעג רעדירדַאמ ןזָאלרַאפ טָאה עדַאגירב סעקרעמש

 ןענַאמגרעב ךיוא טָאה ןעמ ואוו ,םיסַאקענעב ןופ לָאטיּפש ןיא טרעקענמוא

 רענייק ןוא ןיירַא רעסַאוו ןיא יוװ ,לָאמַא רעדיוו ,זיא ןועמש ;טכארבעג

 .םיא ןֹופ תועידי ןייק טָאהעג טינ טָאה

 ןוא טייזעצ ןעוועג ןענייז גנולייצרעד רעד ןופ ןדלעה ערעדנַא יד ךיוא

 ןענייז ךס א ;לָאטיּפש ַא ןיא רעוו ןוא סעּפָאקא יד ןיא רעו --- טײרּפשעצ

 ךיז ןבָאה "םלוע-תיב ןלאנָאיצַאנרעטניא , רעדירדַאמ ןפיוא ןוא ,ןלַאפעג

 ייב ."רעפמעק-טייהיירפ, טפירשפיוא רעד טימ ךעלטערב יד טרעמרַאפ
 | .רבק רעייז ןופ טסואוועג טינ שטנעמ ןייק טָאה ערעדנַא

 .ןרעדנַא ןֹופ רענייא טסואוועג קינייו ןבָאה ענעבילבעג-ןבעל יד

 ןיא טשרע .ךיז ןופ ןרעה טזָאלעג טינ טייצ רעד רַאפ טָאה דניקסיז וליפַא

 עקרעמש ןבָאה ,אסָאנרַאס ייב ףירננֶא ןסיורג ןכָאנ ,םורַא םישדח ריפ ַא

 ַארירעל ןופ קנעש םעניילק ַא ןיא ןפָארטעג טכידעגמוא ךיז ןַאמייר ןוא

 רַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,תועידי עקידנענלָאפ יד ןבעגעגרעביא ךיז ןבָאה ןוא

 | :םיא ןגעוו טרעהעג טייצ רעד

 נעט יירד ןופ עזייר ַא ךָאנ םולשב ןעמוקעגנָא רע זיא עטעסַאבלַא ןייק

 ןרעביא ווירב-קעטש טקישעצ עלייוורעד טָאה לענָאלָאק רעד .טכענ יירד ןוא

 ייצילַאּפ יד סָאה אנַאלעצרַאב ןוא עיצנעלַאװ ןיא ןוא ,דנַאל ןצנַאנ

 .םינמֹוס יד טיול טמיטשעג ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיצילימ ערערעמ טריטסערַא

 טלייצרעד טרָאד טאה ,באטש רעטעסַאבלַא ןיא ןדלָאמעג ךיז טָאה אפונ רע

 רעד תעב .,ןרזחרעביא ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ןעגנוריסַאּפ ענייז
 | :ננושרָאפסױא

-. 4 



 רימ טקיש רעבָא !טנָארפ ןפיוא :ךאז ןייא רָאנ ךיא ליוו טציא --
 | !עדַאנירב רעדנַא ןַא ןיא

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא טעז ןעמ ןעוו ,טרירעג ןעמ זיא ןטייצ-המחלמ ןיא
 םעד טכַאמעג ןבָאה רעטרעוו ענייז-.טנָארּפ םוצ תוחוכ עלַא טימ ךיז טסייר

 טאהעג טרָאד ןיוש ןעמ טָאה טייצ רעד רַאפ זַא ,תמא .קורדנייא ןקירעהעג
 רעד טָאה ןגעווטסעדנופ רעכָא ,אוביד לענָאלָאק ןופ טכירַאב םעיונעג ַא
 יי :טנקסּפעג באטש-לַארענעג רעקיטרָא

 -רעייפ יד !ךייש טינ ךָאד זיא ,טנָארפ םוצ ליוװו שטנעמ ַא זַא --

 דעד וצ טלייטענוצ םיא טָאה ןעמ ןוא --- !דניז עֶלַא ףיוא רּפכמ זיא עיניל
 סע זיִב ,עמרַאזַאק רעד ןיא ןעניואוו דעבירַא זיא רע .עדאנירב רעשיװַאלס
 ןייק .גנולײטּפֶא ןייז וצ ןריפּפָא םיא לָאז סָאװ ,ןָאימַאק ַא ןכַאמ ךיז טעוו

 לייוו ,טשרעהעג טינ עמראזַאק רעקיזָאד רעד ןיא טָאה גנונעדרא עסיורג
 רעגנוי ַא ,רַאטערקעס רעד ןוא ןטיבעג רדסכ טרָאד ךיז טָאה םלוע רעד

 םלוע ןקיברַאפליּפ ןטימ ןבעג חצע ןייק טנעקענ טינ ךיז טָאה ,רַאגלוכ

 רועיש ַא ןָא ףיוא טדערעג טָאה סָאװ ,ןטעטילַאנָאיצַאנ קילדנעצ רַאּפ ַא ןופ

 רעדורב רעטונג ַא ןרָאװעג םיא טימ זיא דניקסיז .ןטקעלאיד ןוא ןכַארּפש

 טבאמעג םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןענייז ןגאלשרָאפ ענייז טיול עקַאט ןוא

 סעטסיל עיונעג טכאמעג טָאה ןעמ :ןעגנורעפעבסיוא עכעלטע ןרָאװעג

 טריפעגכרוד ןוא טכַאנ ןטימניא עװַאלבָא ןַא טנדרָאעגנייא ,ןטעב יד ןופ

 יו רעמ טניואוועג טרָאד טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ןגעוו עטעקנַא עיונעג ַא

 ,ןייֵלַא םיא רַאפ טכירעגמוא ,דניקסיז זיא םורָא געט עכעלטע ןיא .ךָאװ ַא

 טלָאװ רע .עמרַאזַאק רעד ןופ רַאטערקעס-עציװ דעלעיציפָאמוא ןַא ןרָאװעג
 טינ טנװָא ןַא םענייא ןיא טלָאװ רע ןעוו ,רעכעה ךָאנ ןגיטשעג רשפא
 טָאה רענעי .ןטרָאק ןיא טלעג עמוס ערעסערג א ףעש ןייז ייב ןענואוועגּפָא

 .ןעוועג חלשמ םיא ןוא ןָאימַאק ַא טפאשרַאפ שינעלייא סיורג ןיא

 ןדלָאמעג ןטשרעמעלַא םוצ ךיז רע טָאה ,עדַאגירב רעֶד ןיא קידנעמוק
 ביל ןבָאה סָאװ ,סרעכוק יד ייב תיב-ןב ַא ןרָאװעג זיא ןוא ,ךיק ...ןיא
 טרָאד .לפַאטרַאק ןלייש ייז טפלעה ןעמ .ןעוו טרפב ןוא ?לכב ןסעומש םוצ
 עדַאגירב יד יװ ױזַא .באטש ןופ ןסעיינ עּלַא טימ טנאקאב ךיז רע טָאה
 .רע טָאה ,עיצנעלַאװ ןופ טנגעג רעד ןיא ורּפֶא ףיוא ןענופענ ןַאד ךיז טָאה

 -ָאידַאר ַא טנדראעגנייא ןוא ןרָאיײעירָאטַאװרעסנַאק ענייז ןַא טנַאמרעד ךיז

 .*טּפיוה רעקילײװטיײצ-טלַאמעד רעד ןיא רעדיל עשיליוּפ - ןופ עיצידיוא
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 ,ןװַאלס יד םירָאװ ,ןעזנָא ןסיורג טפאשרַאפ םיא טָאה ןינע רעד ,טָאטש
 יד ןופ ןעוועג .ןענייז ייז :ט'הלוװעַאב טליפענ ךיז ןֿבִה ,ןקַאילַאּפ יד טרפב
 -ברעמ יד תעב ,קינייו ייז ןופ ןעמ טָאה טרעחעג ןוא רעפמעק עטסעב

 ןוא עדנאנַאּפָארּפ ךס א טכַאמעג ןבָאה סעדַאנירב עשיאייּפָארייא

 רעדָא שילוּפ ןענעייל ןיוש ןעק רע רעכָא .ןעגנוטייצ ךס ַא ןבעגעגסױרַא
 יי | ?שיברעס

 טָאה םעדכָאנ ךיילג .ןגיטשעג רעדיוו ןעזנָא סדניקסיז זיא םורַא ױזַא

 ןרָאפעגנסױרַא זיא רע :עימָאנָאקע-תוכלה ןיא ןטּפַאשטנעק ענייז ןזיווַאב רע

 םירעיוּפ יד ייב טלעוּפעגסױא ןֹוא טננעג רעד ןיא טנעדנעטניא .םעד טימ

 ןרעטש ןייז .טכורפ ןָאימַאק א עדַאנירב רעד ןעקנעש ןלָאז ייֵז ,ףרָאד ַא ןופ

 - טָאה ,ןעקרעמש געט ענעי ןיא קידנפערט ןוא ןָאטענ ןייש ַא עלייוו א טָאה

 :טיורטרַאפ םיא רַאּפ ךיז רע

 ןופ ?טסייטשראפ וד !ןַאטיּפַאק סלַא ןרינימָאנ ךימ טייג ןעמ ---
 | !ןאטיּפַאק ףיוא ךיילג טנַאשזרעס

 רעד זַא ,באטש ןיא םורַא ךיז טעז ןעמ זַא ,חשעמ ַא רעבָא ךיז טכַאמ
 רעשיטילָאּפ א ןעוועג רָאנ זיא ןטכורפ ןָאימַאקןופ "הנתמ, רעד טימ ןינע

 ערעייז טקנעשעגקעוַא ןבָאה םירעיוּפ יד יצ ,טסייוו רעוו םירָאװ :רעלעפ

 ַא ייז טָאה ןעמ זַא ,רָאנ ,ארבס ַא ?ה ב ח א מס  !ענַאלעמ ןוא לּפע

 טרעצנַאק ןטמירַאב םעד ךיוא ןעמ טָאה געוו-ןייא רַאפ ...ןָאטעג עשַארטפ

 ןשיטילָאּפ ַא רַאפ טנכערַאפ -- ןעוזרַאפ ןוא סָאוװראפ ַא ןָא -- ָאידַאר ןיא

 םיא ןופ ןָאטענּפָא ןיטולחל לזמ סרניקסיז ךיז טָאה םורַא ױזַא ןוא .אטח
 ַא ןיא סעינָאמערעצ ןָא ןקישוצּפָא םיא ןסָאלשַאב טָאה באטש רעד ןוא
 ,רעיינ-םופ ןופ עינַאּפמאק עטושּפ

 -ןָאנַארַא ןפיוא ףירגנֶא רעסיורג א ןעמוקעגרָאפ זיא םעדכָאנ ץרוק
 טָאה ,ןענופעג ךיז טָאה דניקסיז ןכלעוו ןיא ,ןָאילַאטַאב רעד .טנַארּפ
 ,רנאלרעטניח ם'אנוש ןיא טייוו-טייוו ןכָארקרַאפ זיא ןוא טרישרַאמסיױרַאֿפ
 רָאנ ;ןעגנולײטּפֶא ערעדנַא יד טימ טקַאטנַאק ןדעי ןריולרַאֿפ טָאה ןוא

 ןדנואוושראפ זיא דניקסיז .ןעמוקעגקירוצ םיא ןופ ןענייז ךעלטשער עניילק
 ענעלַאפעג יד ֹוצ טנכערַאפ םיא טָאה ןעמ ..ערעדנַא ךס ַא טימ ךיילגוצ
 | / :ןטוג וצ ןענָאמרעד םיא ןנעלפ הרבח ןוא

 !ךלעפ-טכאלש ןפיוא ןלאפעג ךָאד רע זיא ףוס לכ ףוס םירָאוװו ---



 םעד טלייצרעד ןַאמייר ןוא עקרעמש ךיז {בָאה ךעלריפסיוא ןוא גנַאל

 יד טנאמרעד כנא ךרד ןבָאה ןוא ןפמַאק סדניקסיז ןופ נָאליּפע ןקיזָאד

 טייטשרַאפ רעדעיַא .תולּפמ ןוא ןנייטשפיוא ענייז ןופ עטכישעג עצנַאג
 ןורכז ןייז ןױא טריוװרעכנָאק ןוא טלמאזענפיונוצ עקרעמש טָאה סאד זַא
 -- עיצַאוטיס רעקימורַא רעד ןופ קיגַארט רעד ןוא טסנרע םעד ץָארט ---

 רעטנאמרעדנביוא רעד ןופ ןדָאזיּפע עטסקיטכיוו יד ןוא םיטרּפ ןטסיימ יד
 ןריאורטסנָאקער וצ ןרָאװעג ךעלנעמ זיא םיא קנאד ַא רָאנ ןוא .עטכישעג
 רעבָא ,עשירָאטסיה ןייק טינ ,תמא ,זיא סָאוװ ,ןדניקסיז ןופ רוניפ יד
 יד) .רעביא טּפָא ךיז .טרזח יז םירָאוװ ;עקיטכיוװ דעייז א .רַאפרעד

 ראבקנאד יאדווא םיא ןלעוװו רעשרָאּפ-עטכישעג יד רקיעב ןוא טייהשטנעמ

 (.טַאט ןקיזָאד ןרַאפ ןייז

 סדניקסיז וצ גנולייצרעד ןייז ןיא ןעננַאגרעד זיא עקרעמש ןעוו רעבָא

 ןרָאװעג טסנרע זיא םינּפ ןייז ,טלעטשעגפיוא גנולצולּפ ךיז רע טָאה טיוט
 ,קסאלב ןשיטעטַאּפ-שיאיבנ ַא טימ ןָאטעג ץנאלג ַא ןבָאה ןגיוא ענייז ןוא
 רע טָאה ,ןטפול רעד ןיא ריכ לפוק ןטקידיילעגסיוא ןַא קידנביוהפיוא ןוא

 טדערעג דּפסה יא טָאטשנָא טָאה ןוא ,קירוצ ןוא ןיהַא ןָאטענ לסָאש ַא ךיז

 :ןושלה הזנ

 סע ריא'ט ןעבָאב רעד !גָאט רעקיטכענ א ?ןלַאפעג זיא דניקסיז --

 ,ןגָאז ךייא לעוװ ךיא ןוא; רעדניק עביל עניימ ,ןייא ךיז טרעה ..!ןלייצרעד

 | י ;טריסַאּפ טָאה םיא טימ סָאװ

 ןבָאה סָאװ ,ןרָאמ יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאּפעגניירַא זיא רע,
 רע טָאה ,לָאמש טלאה סע זַא ,קידנעעז .ןָאילַאטַאב םעד טלגנירעגמורא |

 םענענייא ןייז ףיוא "שידק, ןגָאז ןעמונעג ךיז ןוא ןָאטעג לעטש ַא ךיז/

 זיא סָאװ ,ןושל-םונרת ףיוא ןבירשעג זיא "שידק , רעד יו ױזַא ןוא .טיוט

 רעבַארַא יד ןענייז ,ךארּפש-"ןקרופ םוקי , טרָאס ַא ,שיבַארַא ןימ ַאזַא

 ,טבאמעג ָאד טָאה רע סָאוװ םשור םעד קידנקרעמַאב ...טפילברַאפ ןברָאװענ

 /  -אימשמ ןסרוּפ םוקי ן'תמא םעד ןקַאנק ןביוהעגנָא דניקסיז טָאה

 ןירַא זיא ןַאמ ןקיזָאד ןיא זַא ,טּפַאכעג ךיז ןרָאמ עדליוו יד ןבָאה ,

 רעייז ןופ .חלג ַא רַאפ טכַאמענ םיא ןבָאה ייז ןוא ,ןקילייה ַא ןופ לונלג ַא
 -טילָאּפ ַא רַאפ טסייה סָאד ,ןוש רעייז ףיוא יטפומ ַא רַאפ ,ןָאילַאטַאב

 "שידק , רע טגָאז טכאלש ןדעי רַאֿפ ןוא ...עדַאגירב רעייז ןופ רַאסימָאק

 ...ןלַאפ ןלעוו סָאוװו ,ןרָאמ יד ראפ
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 טעוו ןוא עקירּפַא ןייק ןרָאמ יד טימ ןרָאפ רע טעװ גירק ןכָאנ ןוא
 טעוװ רע ןוא ,ןטָאטנטַאה עצרַאװש יד ייב יטפומ?רעביוא ןַא ןרעוו ןטרָאד
 ןעוו ןוא ,ךלמה המלש יוז ,רעבייוו טנזיוט טימ םערַאה ַא ןפאשנייא ךיז

 ןביוהנָא רע טעװ ,ןגָאמ םעד ןכַאמ עילַאק ךיז רעטלע רעד ףיוא טעוו רע -
 - ,ףעקילייה א ןרעװ טעװ ןוא ךלימ-ןגיצ ןעקנירט טעװ ,םיתינעת ןטסַאּפ

 יװ ןשטנעמ עכלעזַא -- טקידנערַאפ עקרעמש טָאה --- !ןייג -- |
 ןבראטש ןוא ןרָאי ערעייז סיוא ןבעל ייז !טכאפש ןיא טשינ ןלַאפ דניקסיז
 ןֿלַארענעג עטסערג יד וצ ךעלנע ייז ןענייז ןיז םעד ןיא .ןטעב ערעייז ןיא
 ,..!גרובנעדניח לאשרַאמדלעפ ןֹוא ןָאעלַאּפַאנ וצ :עטכישענ-טלעוו רעד ןופ
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 גָאליפ ער

 ןשטנעמ ייווצ ןענייז ןענינַאב רעזירַאּפ ,ןטלּפענרַאפ ַא םענייא ןיא

 רעכיוה א ןעוועג זיא רענייא רעד ,לַאזקָאװ-ץילרעטסיוא ןופ ןניטשענסיוא

 זיא רערעדנַא רעד ,שובלמ ןצרוק-וצ ןוא ןטיירב-וצ ַא ןגָארטעג טָאה ןוא

  סָאװטע ירא ןייא ןטלַאהעג ןוא עקטרוק ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג

 סָאװ ,קירב רעכיוה רעד ןופ ּפערט יד טימ ףױרַא ןענייז ייז .טמירקעגסיוא

 זיא סָאװ ,טָאטש עקידנכאוופיוא יד טקוקאב ןוא ןסלער יד רעֶביא טריפ

 טכַארט ַא טלָאװ עיזַאטנַאּפ טימ רעיינייברַאפ א .סיפ ערעייז וצ ןגעלעג

 ןענייז ייז .אשטנאּפ ָאשטנאס ןוא טאכיק ןָאד יו סיוא ןעעז ייז זַא ,ןָאמענ

 ןוא ןַאמייר ןסייהעג טָאה רעכיוה רעד רעבָא .עינַאּפש ןֹופ ןעמוקעג עקַאט

 ןקילב ערעייז טקיטעזעגנ ןבָאה ייז יווװ םעדכָאנ .עקרעמש --- רערעדנַא רעד

 רעד זיב םערוט-לעפייא ןופ ,ןטנעמונַאמ ןוא ןסַאג עטנאקַאב-טלַא יד טימ

 סענעשעק יד ןיא ןָאטעג לבַארג ַא ייז ןבָאה ,"קילבוּפער , רעד ןופ עוטַאטס

 :"עסַאק , רעייז ןופ ןובשח םעיונעג ַא טכַאמעג ןוא

 .םיטנעס קיסיירד ןוא ףניפ טימ קנאהפ ַא ---

 ?טעליב-ַארטעמ ַא טסָאק לפיוו ןוא ---

 | | | ... םיטנעס קיצעביז --

 ךָאד רימ ןבָאה עירעלַאװַאק רעד ןיא .סופוצ ןייג רימ ןלעוו ,ונ --

 | היה ...טנידעג טינ עדייב
 ךיז גנוטכיר רעכלעוו ןיא ,ןעווענ בשיימ עלייוו א ךיז ןבָאה ייז

 : : ןזָאל וצ

 ייב -- עקרעמש ט'הצע'עג טָאה -- ?ליוולעב , םוצ ןטסעבמַא ---
 ,טידערק לקיטש ַא ךיא בָאה ?יקצַאטסילַאיב , םַאדַאמ

 , .!הערעכיז זיא לעטָאה רעזדנוא רענָא ---
 .רעדנעל עיינ ןכוזַאב וצ ביל בָאה ךיא ,טוג --

 רעטעברַא .ןעפ רעד ןופ גערב ןטימ ןעגנַאנעג ייז ןענייז נעוו לקיטש ַא

 ןבָאה ןשטנעמ עשיתב-ילעב ,סעקדָאל ףיוא דמַאז ןדָאלעגנָא ןבָאה
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 ,רעסַאוו ןיא ןפראווראפ ייז ןוא סעקדנעוו ערעייז ןופ ןרונש יד טלקיווװעצ
 טנַאה רעטכער רעד ףיוא טנעמונַאמ-ליטפַאב םעד ןעזענ ייז ןבָאה דלַאב
 :טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןאמייר .רעקניל רעד ףיוא -- םַאד-רטָאנ יד ןוא

 ךעלסעגנ יד ךרוד ןייג רימ ןלָאז .ןעוועריקרַאפ ךיז רימ ןענעק ַאד --
 ?פעשימ-ןַאס רַאוװלוב ןכרוד רעדָא

 ףיוא סיוא ךיז ךיא ןעק דניצַא .ךיז טייטשראפ ,רַאוװלוב ןכרוד ---
 טינ יז טעװ רַאולוב ןפיוא -- ?ןטנענַא, יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד
 ."ןריּפַאּפ , ןנערפ וצ ןלאפנייא

 ,ןטלאהרַאפ ךיז ןוא ךייט ןרעביא ןקידב ייווצ רעבירַא ןענייז ייז
 ךיילג ךיז טָאה ןַאמייר ."ןלוש יד ןופ סַאג , רעד ןופ גָאר ןפיוא טשרע
 ןפיוא טרעטעלבענ טרָאד טָאה סָאװ ,םלוע ןשיווצ טלעטשענקעוװַא
 עקרעמש .טפעשענ "סדעבישז , ןופ רעכיב עטניילעגסיוא יד רַאוטַארט
 | ;לברַא ןרַאפ ןָאטעג יצ ַא םיא טָאה

 ןיא ןעמענ סעּפע רעירפַא רימָאָל -- הרות ןיא ,חמק ןיא םא --
 ' ? עװַאק א טסָאק ?פיוו ...!ליומ

 ...קיצעביז -- ךלימ טימ ,םיטנעס קיצכעז -- עצרַאװש ַא --
 ננאפ עקרעמש טָאה -- !רעהַא טשינ ןוא ןיהַא טשינ זיא'ס --

 ףניפ ןוא ,ַאזַא ענייא ןוא ַאזַא ענייא ןעמענ רימ ,טוג -- םנובשחעג
 טינ ךיוא ןעמ רָאט טַאירָאטעלַארּפ-רענלעק םעד .טלעג-קנירט רַאפ םיטנעפ |

 | ,ן'הלווע'ַאב
 ףיוא טצעזעגנ ךיז ןוא ,"ןָאּפיד , וצ ,רעביאנגעק ןיירַא ןענייז ייז

 ןייז ןטערטּפָא טלָאװעג טָאה ןאמייר .קנאברָאפ םייב סעקטערובַאט עכיוה
 ןלייט לָאז ןעמ ןענאטשאב יזיא רענעי רעבָא ,ךלימ-טימ-עװַאק יד ףתוש
 ,םענעי ןופ ּפוז א ןוא םעד ןופ ּפוז ַא :ךיילג ףיוא

 ךיז טָאה'ס דלַאביװ --- ןעוועג םיכסמ ןאמייר טָאה --- ,אלימ --
 .טלעוװו רעצנַאג רעד ףיוא רשוי ןייק ןריפוצנייא ןןבעגעגנייא טינ זדנוא

 -םיוא ןבָאה םורַא םלוע רעקישיור רעד ןוא הקשמ עמירַאװ יד
 :ןכש ןייז ןָאטעג ךרוטש ַא טָאה רע ןוא ןעקרעמש טרעטנומעג

 -רַאפ ארַא'ס :עסַאק רעד ייב ?דיימ םעד ףיוא קוק ַא רָאנ ביג --
 !טָאה יז ןגיוא עטמולח

 ןייז טרעטשעצ ןאמיי טָאה -- !טינרָאג ןיוש טימולח יז --
 ,ןביוא:וצפודַא טסוק יז לייוו ,טמיורטרַאפ ױזַא סיֹוא רָאנ טעז יז -- עיזוליא
 גנוטכא טרָאד טינ יז ןוא ,לניּפש א טגנעה ,טיפוס ןרעטנוא לקניוו ןיא
 טנעילק .רעכעלטיא "ךעלטיורב עשיזעניכ , לפיוו ןֹוא סעקלאנָאר לפיוו
 | ,רעלעט יד ןופ טמענ
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 .קיטייצביילג ןעקנירט 'ייווצ יד יוװ ,לגיּפש ןיא ןעזרעד טָאה ?דיימ סָאד

 ַא רעדיוו טָאה עקרעמש .ןָאטעג לכיימש א טָאה יז ןוא ,רעזעלג עדייב ןופ

 :ןכש ןייז ןָאטעג ךֹרוטִש

 טוג ךָאד טסדער וד .ןבילרַאפ רָאג דיז טיינ יז זַא ,ךיז טכאד דימ ---

 טניימ יז ביוא זַא ,ךיילנ רעסעב ריא גָאז ָאט ..,?תמא ,שיזיוצנַארּפ

 וטסקוק סָאװ ,רָאנ עז ...!טרָא םעד ןפָארטעג טינ יז טָאה ,ןבָאה הנותח

 ?קיטש ַא טסליוװ ??דורטש-?לּפע יד טימ רעלעט ןפיוא קירעיורט ױזַא

 ,..טנַָאמרעד סעּפע רָאנ ךיז בָאה'כ ,ןייג ---

 ףיוא טעוװעריקרַאפ ךיז ןוא "ג גרובמעסקול , םוצ זיב ףורַא ןענייז יז

 ןבילבעג ןייטש ןענייז ןוא ?סעג לָאמש א ןיא ןיירַא ייז ןענייז דלַאב ,סקניל

 םירַאװ ןוא טלַאק טיפס ,"לעטָאה , :רליש ַא טימ זיוה ַא רַאפ

 ךָאװ רעד ףיוא ,שדוח ןפיוא ךיז טגנידרַאפ .טדָאפמָאק ןלופ ןוא ,רעסַאוו

 | | . "גָאט ןפיוא ןוא

 .ןַאמייר ןעוועג עידומ טָאה -- !רע זיא טָא --

 ! ךֶָאד טריטסיזקע דע ---
 .. ןיינ ןוא אי ---

 טימ עלעגניי ןיילק ַא ןפָאלעג ןגעקטנַא ייז זיא רָאדי רָאק ןטשרע ןיא
 ,ןפיילש יד וצ עטרעלעמשרַאפ ,ךעלעניוא עטערומשזרַאפ

 .ןסיוו טלָאוװעג עקרעמש טָאה -- ?רעזעניכ ןעניואוו ָאד ---

 דניק סָאד רעבָא .,.טניואוועג ָאד ןבָאה ןטנעדוטס עשיזעניכ ,ָאי --

 | | .םיתב-ילעב יד ןופ זיא
 טָאה ןעמ אוו ,עקטרָאפ רעד ךרוד טקוקעגניירא טָאה עקרעמש

 עלייוו א ןוא ,ווירב ךָאנ רעדָא ?סילש ןכָאנ טנַאה יד טקעטשעגניירַא
 | :ןענאמייר וצ טיירדענמוא ךיז רע טָאה רעטעּפש

 ןבלאהטרעדנָא ןַא טימ :חרושב א ןגָאזנָא ריד ךיא ןעק ױזַא ביוא --
 ,ןטָאטנטַאה טניואוועג ָאד ןבָאה קירוצ רֶאי

 ? וטסייוו ןענַאוװנופ ---

 סע טָאה ,םירֶא ןפיוא דניק ַא טלַאה עט'תיבה-?עב יד לייוו ---
 ..לרענענ קידיתמא ןַא -- ךעלעּפיל עקיד ןוא ךעלרעה עטלזיירקעג

 טנעדוטס ַא סעּפע -- :ןעגנודרַאפ ןעוועג זיא עדראסנאמ סנַאמייר

 טניז טרָאד טניואוו -- תיבהילעב רעד טגָאזעג טָאה --- עיפָאזָאליפ ןופ

 + רעליואוו א רע זיא ללכב רעבָא ,טכאנייב טפיל ?יפוצ טנערב רע .רָאי ייווצ
 יז ןוא ?עלטאש , רָאדירָאק ןיא רעמיצ ַא ןבעגענ ייז טָאה רע ...רוחב

 -ועיש ַא ןָא סנטצעל ןעמוק סע :קילנ טַאהעג ןבָאה ייז זַא ,טרעכיזרַאפ
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 יד ןיא ןָאטענ ךוז א ייז ןבָאה ,קעװַא זיא רע ןעוו .לעטָאה ןיא ןשטנעמ
 -שיט יד ןיא רעדָא עפאש רעד ןיא ןנײלוצניײרַא סעּפע ידכ ,סענעשעק
 ךיז ייז ןבָאה הרירב-תילב .ןענופענ טינרָאג ןבָאה ייז רעבָא ,ךעלטסעק
 ןענייז ייז זַא ,טלעטשענטסעפ םורַא ױזַא ןֹוא ןטעכ יד ףיוא ןגיוצעגסיוא
 עכיוה ַא ןעגנורדעגניירַא טָאה רעטסנעפ םענעּפָא ןַא ךרוד .םייהרעדניא ָאד
 :טרעהענוצ עלייוו ַא טָאה עקרעמש .ָאידַאר ןופ עמיטש

 ?ןגָאז ריד לעוו ךיא סָאװ ,טסייוו וד ---

 ? רעגייטש א ,סָאװ ---

 ַא ןכַאמ רעדיו ןיוש ךיז ןביילק "ייז, זַא ,ךיז טכַאד רימ --
 יו יי ...על'המחלמ

 רעד .ןרעמיצ עקימורַא עלַא ןיא טעּפירקסעג ןבָאה ןענַארק יד
 ןוא הױרַא יירעשזדוה ַא טימ ןפָאלעג זיא ןרער יד ןיא םָארטש-רעסַאוװ
 ,טבאמעגוצ ןוא טנפעעג רדסכ ךיז ןבָאה ןריט יו ,טרעהעג טָאה ןעמ .ּפָארַא
 ענעסירענּפָא ,ּפערט יד רעביא טגעװַאב רעהפיוא ןָא ךיז ןבָאה טירש ןוא
 טָאה עקרעמש .ללח םעד טליפעגנָא ןבָאה ןכארּפש יילרע'לכ ןֹופ ןעגנַאלק
 | ;ןביוהעגפיוא ךיז

 ןעמוק סָאװ, טסעג עיינ יד סע ןענייז רעוו ,ןָאט קוק ַא ןיינ זומ'כ ---
 ! לעטָאה ןקיזָאד ןיא

 ַא ףיוא ןזיוועגנָא ןַאמייײר טָאה --- ןייז חירטמ טינ ךיז טספרַאד ---
 -- טנאוו רעד ףיוא ןסענרַאפ טָאה רעצימע סָאװ ,עטרַאק רעטביוטשרַאפ

 ,ונ .ןראגנוא ןופ ,ןיוו ןופ ,עיכעשט ןופ ,ןטעדוס יד ןופ ןעמוק ייז :ָאד קוק !
 ..ןעמוקעג רדסכ ייז ןענייז ןליוּפ ןופ

 טּפאט רע יו ,טרעהענ טָאה ןאמייר .סױרַא ךָאד זיא עקרעמש רעבָא
 ,"רָאדירָאק-עלטאש , ןלעקנוט ,ןגנַאל ןופ טנעוו יד רעכיא טנעה יד טימ
 ןטָארטַאב טָאה רע ןעוו טשרע ,ןראוועג רעטפמעדעג ןענייז טירש ענייז
 -עגנייא ןעמוקעגקירוצ זיא רע .ךיּפַעט ןטפיירטשעגיטיור ,םענירג םעד
 טָאה לעווש ןופ ךיילנ ןוא ,סבעווניּפש טימ טקעדַאב ןוא ביוטש ןיא טרימש
 :ןעוועג עידומ רע

 !ןדיי ןענייז ייז ןופ עטסיימ יד ,טסייוו וד --
 סָאװ ,תונושל עַלַא יד ןעד טסייטשרַאפ וד ?וטסייוו ןענַאוװנופ ---

 ? ןדייר ויִז

 ַא רעה ךיא זַא ?תונושל ערעייז ןיטשרַאפ ךיא ףרַאד סָאװ וצ -- |
 ,ךיא סייוו ,טניימ רע סָאװ ,קנואוו ןפיוא ייטשראפ ךיא ןוא ,טדער שטנעמ

 ! ךיי א זיא רע זַא

 ( ף ו ס)
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